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i.s.m.

Het verheugt ons te kunnen mededeelen, dat Matthijs Vermeulen als vast
medewerker van De Groene met dit artikel een begin maakt van een serie
beschouwingen over artistiek en intellectueel leven in Frankrijk.
Vermeulen's geluid heeft jaren lang niet in ons land geklonken en wij
prijzen ons dan ook bijzonder gelukkig, dat in ons blad deze lang gemiste
stem opnieuw te hooren is.

Parijsche auspiciën I - Een schilder
Op een dag, bij 't einde van den eersten wereldoorlog, ontving ik twee teekeningen.
Zij waren in folio-formaat en gedrukt op het kostbaarste, keizerlijkste papier. De
eene stelde Mona Lisa voor, de Gioconda van Leonardo da Vinci, boven wier glimlach
van sfinx men een poenig opgedraaiden knevel gepenseeld had. De andere was de
reproductie van een zwarte inkt-vlek, zooals die zich vormt wanneer iemand een te
volle pen leegschudt op een vel wit papier en het daarna in tweeën of in vieren vouwt,
wat voor sommigen een manier is om de toekomst te voorspellen.
Met deze werken kondigde Dada het einde aan van den ouden tijd en het begin
van een nieuwen. Ik stond verpletterd als in een gebeurende ramp en dacht: de
middeleeuwen begonnen anders, de Renaissance begon anders.
En ik begreep wel dat de Dadaïsten het antwoord gaven op vijftig maanden van
verbijsterende slachting. Maar de primitieven hadden geantwoord op eeuwen van
moord en brand, de Renaissancisten op tien jaren zwarte pest welke dertig millioen
menschen doodde in Europa. Zij waren dapper geweest en ernstig tegenover den
wilden chaos eener schijnbaar absurde aarde. De Dadaïsten waren laf en oppervlakkig.
Zij hadden maling aan de dingen, maling aan de menschen, en in hun binneste maling
aan Dada. In al wat zij maakten, poëzie, muziek of pictuur, zijn de knevel van Mona
Lisa en die inkt-klodder gebleven als een watermerk, als een stigma. Met een beetje
moed hadden zij die sporen van waanzin en negatie kunnen uitwisschen, maar zij
geloofden aan niets, zelfs niet aan hun eigen ontkenning. Zoo nochtans gingen zij
de gansche wereld door als de laatste conclusie van het intellect, en die verstandelooze
inkt-spat was inderdaad voorspelling der toekomst.
Een tijdje later verschenen de surrealisten en de super-onafhankelijken. Ik zag
toen in de etalage van een Parijsch kunsthandelaar een schilderij van ongeveer tachtig
bij negentig centimeter, dat voorstelde een effen grauw-grijs vlak zonder meer. In 't
midden, waar de diagonalen elkaar theoretisch snijden, was een cirkel geteekend ter
grootte van een duit. Tegenover dat kringetje hing een kurk welke met een touwtje
was vastgehaakt aan een spijker, geslagen in het raam van 't doek. Dit idee viel
misschien uiterst moeilijk te bedenken en te durven, het eischte wellicht een bijzondere
ingeving uit een speciale bron, en stellig worden er niet zoo gevonden bij het dozijn.
Maar zijn technische uitvoering was van de opperste gemakkelijkheid, en lager dalen
in het vormelooze, waar de geest vrij (doch zonder verdienste) over de wateren
zweeft, leek niet denkbaar noch doenbaar. Ik keek naar deze kunstlooze uitbeelding
van het Al-Niet met de ijzige duizeling waarmee men vroeger in afgronden staarde,
toen afgronden nog bestonden. Men las op dit schilderij duidelijker het komende dat
doemde dan de auguren in de ingewanden van een hoen. De vijf continenten waren
toen rumineerend pacifist, terwijl reeds de schoorsteenen en de ovens gemetseld
werden van de crematoria der Duitsche kampen.
Wij hebben achter ons den tweeden wereld-oorlog, moordender dan de zwarte
dood, en ziedaar, te midden van ons puin, Jean Dubuffet. In 1943 trad hij voor 't eerst
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onder 't oog der barbaren die tentoonstellingen bezoeken en in kranten schrijven.
Drie jaar later exposeert hij in de patricische zalen der Place Vendôme, de rijkste
buurt van Parijs, het kwartier der groote juweliers. Hij debuteert dus gelijk de
Dadaïsten in den luister eener onverholen weelde, en van geld dat, zooals Vespasianus
zei die belasting hief op de latrinen, geen geur heeft.
Niet daarom echter werd voor de plastiek welke Dubuffet verzon om gedachten
en gevoelens te uiten in kleur, spontaan de naam vervaardigd van cacaïsme, welke
nooit officieel zal worden waarschijnlijk, maar die hem toch zal bijblijven. Hoe een
mensch deze hoonende betiteling in 't hoofd kreeg zou ik niet kunnen verklaren.
Ikzelf, mij objectief latende beïndrukken door zijn acht en veertig schilderijen,
registreerde in mijn gewaarwordingen niet de geringste associatie met drek.
Hij is wel uitermate onschuldig, Jean Dubuffet. Een schilder, alvorens te verven,
teekent min of meer een contour, een lijn, en Dubuffet teekent als een achterlijke
jongen van zeven jaar. Ik weet dat men dit een halve eeuw geleden ook zei van Thijs
Maris en anderen. Doch dat was beeldspraak, approximatie, toespeling. Hier is de
vergelijking analogie, en op te vatten in den meest letterlijken zin. Dubuffet teekent
exactelijk als een heel klein kind op een schutting, op een blad van zijn schoolschrift,
hij teekent exactelijk als het straatboefje van Pompeji op de muren. Alleen de
afmetingen verschillen. Dubuffet werkt in ruimer dimensies, in zijn eigen
verhoudingen, want hij is een volwassen man. En hij geeft excentrieke namen aan
zijn doeken, zooals Discoureur fossile, Femme incantant, Salomé couleur de bière.
Miss Choléra, en zulke, welke in andere woorden spreken over dezelfde zaak.
Die ongeveinsd infantiele silhouetten vult Jean Dubuffet met massa's verf. Hij
doet dit bij geval met een penseel, maar, gelijk hijzelf uitlegt, omdat hij vóór alles
natuurlijk wil zijn gewoon, en wijl hij observeerde dat een mensch zich bedient van
zijn vingers om iets op of af te smeren en van een menigte andere voorwerpen,
gebruikt hij zijn vingers, een lepel, een stuk hout om kleuren te klodderen, te kneden,
precies gelijk een jongen dat doet met modder, of een bakker met deeg, een bever
met slijk. Het geeft niet 't minste bezwaar dat deze stapels verf, waarin de teekening
als gegrift ligt, niet drogen, en misschien wel nooit zullen drogen, en daarom reeds
is 't geen drek en kan 't geen cacaïsme heeten. Want drek verhardt, en ik heb me
vergewist, voorzichtig, om niets te beschadigen, met een punt van mijn catalogus,
dat de verf dier schilderijen nog even labiel is als wanneer zij in tube of pot zit. Het
levert echter geen bezwaar dat alles druipend en buigzaam blijft. Des te subtieler
zullen de kleuren in elkaar vervloeien. Alleen om de oogen te maken zijner figuren,
of voor de diamanten welke eene cavalière draagt, bezigt Dubuffet solidere substantie
en neemt hij witte of gekleurde stukjes glas. Ook de haren welke de mensch bezit
op diverse deelen van zijn lichaam plakt hij zorgzaam bij. Een enkelen keer ook
schetst hij een gezicht, plus boord en das, met blanke kiezelsteentjes in asphalt.
Als zichtbaar resultaat verschaft deze techniek een mixtuur van kleuren in de lage
registers der gamma, monochrome, zeer gevarieerde mengelingen, die een stille,
geheim gloeiende bekoring hebben als een verweerde muur, een stervende boom, en
alle oude, vermolmende, vodderige voorwerpen met hun onnoembare tinten. Er is
niets trompetterigs, claxoneerends, heftigs of schels in zijn coloriet. Hij contrasteert
als dag en nacht met de tegenwoordige mode van stralende, schokkende, vlijmende
kleuren. Hierin wijkt hij ook af van de psyche der kleine kinderen, die zelfs als ze
moe zijn en ziek, felle, levende kleuren wenschen om zich het hart ermee te
verheugen. Jean Dubuffet is niet enkel een volwassen man die wil terugkeeren naar
de jaren van het naieve, animale zijn.
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Hij is ook een oer-oud man die veel heeft meegemaakt, en al het afval, al de
scherven welke hem resten, aankijkt met een eeuwen-heugend mededoogen, met een
rustige, meewarige zachtheid, omdat hij niet anders kan, omdat hij gewond is, zonder
dat hij 't weet, in elk zijner millioenen vezels.
En zooals sommige oer-oude mannen redeneert Dubuffet weer als een kind. Om
te bewijzen, dat alles waarde heeft, ook het nederigste, het vuilste, vraagt hij: ‘Zou
iemand mij kunnen vertellen, in naam van wat een mensch zich tooit met 't bont van
vossen en niet met hun darmen, met schelpen-snoeren en niet met spinrag?’ Komaan!
De oorzaak daarvan is eenvoudig. De mensch doet dat niet, gelijk Dubuffet oppert,
omdat bont en schelpen schaarsch en duur zijn, doch wijl bont beter warmt dan
darmen en schelpen minder slijten dan spinrag. Een simpele kwestie van prehistorische
ervaring, welke Dubuffet vergat. Hij vraagt eveneens: ‘Waarom zou een musicus
niet in partituur brengen het geluid van een stoel, dien men over den vloer sleept,
van een lift, die beweegt, van een waterkraantje, dat men opent?’ Hier is Dubuffet
een tikje achter. Dat onnoozele realisme van een poort, welke op haar hengsels knarst,
van tikkende schrijfmachines, blazende Pacifics 231, daverende fabrieken en de
kronkelende vlammen van Wagner en de koekoek van Beethoven, en 't mes dat men
slijpt van Strauss, en honderden andere geruchtjes, dat is allemaal het pittoreske
verleden. Erg mooi soms, poëtisch, intiem, huiselijk, impressioneerend. Maar
aarts-bekend. En of we daarvoor ‘de 12 miserabele, arbitraire halftonen van ons
octaaf’ gebruiken of 24 kwarttonen, of 48 achtste tonen, dat zal aartsbekend blijven
en afgezaagd.
Bij den ingang der patricische zalen lag een boek, waarin de bezoeker zijn naam
kon schrijven en zijn opinie. Dit is een nuttige, leerzame instelling. Ik heb het schrift
met evenveel aandacht geraadpleegd als de schilderijen. Dwars door menige bladzijde
scholden groote, roode potloodletters: gedegenereerden, gedepraveerden,
gealiëneerden. Anderen zeiden met verscheidene varianten: ‘Doe je best maar, jongen,
na de vacantie zal 't wel beter gaan.’ Ik las ook een aantal keeren: ‘Vive le cacaïsme!’
Ik vond er lieden, die zich bourgeoiselijk verkneuterden, dat de bourgeois nog eens
een sneer ontving. Er waren neutralen zonder meening, onder wie een bekend
landgenoot, die me slechts zei, dat hij op den Nieuwendijk woont. Er waren ook
bewonderaars, doch zonder argumenten. In de zalen stond onder twee doeken vermeld,
dat zij beschadigd werden door baldadige bezichtigers. Maar met de sijpelende,
lillende brij van verf repareerden zij zichzelf als een kneuzing in levend vleesch.
Wat echter is de ondergrondsche zin en de bewegende geest van al deze
extravaganties en van Dubuffet zelf, die teekent, schildert, redeneert als een zeer oud
kind?
Wanneer ik mij niet vergis, dan zijn wij met Jean Dubuffet ongeveer in het jaar
10.000 vóór Christus. Hij doet alsof hij oneindig minder kent en kan dan de mensch
der grotten van Cromagnon en La Madeleine. Doch tusschen zijn puin, op zijn
mestvaalt is hij een mensch die zich herinnert, en die, wat de scherven hem zeggen,
gedenkt met een zeker verlangen naar liefheid. Hij spot niet, hij verguist niet. Hij
schimpt niet, al annonceert hij zich met het clowneske geschreeuw van ‘Mirobolus,
Macadam & Cie.’ Hij is beter dan Dada. Hij is een einde, want men kan niet verder
terug. Verder terug, daar is niets meer dan potten verf, touwtjes, haartjes, nat zand
of kolengruis, en een bezem. Maar hij ziet den nevel over een spokig landschap, en
den nacht over slapende, knokige boomen, en vier schematische heeren in een
schematische auto met hoekige wielen, zooals de dingen gezien werden door den
eersten mensch, door den eeuwigen mensch, die een onverwoestbaar hart bezit dat
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in zijn verlorenheid zoekt naar een beetje vreugde en troost, naar een middel om
achter al het dagelijksche iets exalteerends te ontdekken, te scheppen, onverschillig
hoe.
Dit is het nieuwe van Jean Dubuffet. Hij maakt een einde. Hij maakt ook een begin.
Niet enkel teekent hij als de straatjongen. Zooals de straatjongen, en met dezelfde
oogen, kijkt hij naar de prullen, die langs zijn weg te slingeren liggen in de goot,
raapt ze op, steekt ze in zijn zak, vindt er duizend moireerende wonderen in, en heeft
niet kilo's kleurige modder genoeg om te zeggen, hoe echt hij van ze houdt. Misschien
ziet het oog van den straatjongen in de dingen hetzelfde als het oog van een Tauler,
van een geïllumineerde?
Dat echte houden van de dingen, ook al zijn het prullen, dat overal en achter alles
het verheugend en verwonderlijk leven te zien, of te willen zien, is buitensporig
zeldzaam in de kunst der laatste dertig jaren. Het is de eerste, onvermijdelijke
voorwaarde tot geluk en tot het geven van geluk. Het is een eigenschap zóó
onprijsbaar, dat twee wereld-oorlogen niet te duur betaald zouden zijn, als de mensch
die eigenschap ermee verworven had, of zelfs maar begeerde haar te verwerven. Jean
Dubuffet zoekt ernaar, en dit is reeds veel. Met al zijn extravaganties beschouw ik
hem daarom als een goed begin, als een goed voorteeken.
Parijs, 12 Juni.

Parijsche auspiciën II - Een beëindigde wereld
Weet nog iemand, behalve specialisten in historische curiositeiten, vanwaar de naming
Fauvisme komt? Op den Salon d'Automne van 1905 zag een litterator een brave
sculptuur van een vergeten beeldhouwer tusschen de eerste doeken van Matisse,
Rouault, Vlaminck, Marquet, Manguin, Van Dongen, en riep uit: ‘Donatello parmi
les fauves’. Die schilders, en nog enkele anderen, waren toen de wilde beesten en
men sprak over hun exposities als over een dierentuin en een circus.
Herinnert iemand zich nog dat een paar jaar later, in 1910, het opdagend Cubisme
van Braque en Picasso, synoniem was met fumisterie en charlatanisme! Dat Guillaume
Apollinaire, toen hij den douanier Rousseau lanceerde, doorging voor een
mystificateur? Dat Utrillo versleten werd voor een dronkaard die slechts met een
flesch wijn verleid kon worden om een penseel te grijpen? Dat de ‘Nabis’, de oudsten
van allen, want zij dateeren van 1890, Denis, Roussel, Valloton, de schilders der
Revue Blanche, berucht stonden als speculatieve, onbruikbare theoretici en fantasten?
Dat de instinctivisten, de expressionnisten, en daarna de surrealisten, genoeglijk in
't ootje genomen werden als dwaze maar vreedzame gekken en maniakken? Vanaf
den zolder in een afgelegen straatje heeft ieder hunner, behalve de douanier misschien,
over de daken van Parijs gekeken (gelijk in een roman van Balzac of Jules Romains)
als naar een onmogelijk en verlokkend avontuur, waar men zijn huid waagde en zijn
hachje inschoot wanneer men niet overwon.
Honderd hunner doeken en 51 hunner namen hangen nu in de Galerie Charpentier
van den Faubourg St. Honoré, welke niet zoo lang geleden, als de meeste groote
kunsthandels, nog min of meer conservatief was. De selectie1) werd verricht en
1) Er zijn onder de exposanten enkelen die geheuld hebben met den Duitscher.
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gepatronneerd door een Comité waarin alle officieele lichamen vertegenwoordigd
waren der Fransche intelligentie en kreeg het academische etiquet van ‘Cent chefs
d'oeuvre de 'Ecole de Paris’. De expositie werd geopend door ministers, door den
Parijschen burgemeester, en op den dag der inauguratie was 't verkeer gestremd en
de tentoonstelling urenlang onbereikbaar wegens een toeloop van automobielen,
welken de politie zelfs niet voorzien had. Van een triomf gesproken, wanneer men
de verslindende stad aanschouwd heeft vanuit een dakvenster, wanneer men begon
te exposeeren in een café van Montmartre of Montparnasse als ruil voor een
middagmaal of andere consumptie, van een triomf gesproken was dit een triomf. Een
sprookje, een mirakel, dat men gelooven moet of men wil of niet. Waar bleef de tijd,
dat Romain Rolland hen in zijn Jean Christophe sarcastisch typeerde als
niet-adopteerbare, a-sociale, dilettantische hyper-aristocraten! En de meesten dier
roekelooze, onverzettelijke veroveraars, uitgezonderd enkele Nabis en ongelukkigen
als Modigliani, konden hun overwinning bijwonen, zij konden hun mythe, hun fabel
werkelijkheid en waarheid zien worden.
Deze buitenkant van het vreemde avontuur was reeds zeer merkwaardig. Maar
sterker nog trof mij den binnenkant. Nooit totnutoe had men een-en-vijftig moderne
schilders verzameld gezien op een enkele tentoonstelling, en toen ik de Galerie
Charpentier intrad dacht ik, dat ik mij begeven ging in een soort van centrale, waar
de vonken die onzen tijd electrisch maakten, en aphroditisch, gecondenseerd en
geaccumuleerd van de muren en wanden mij zouden bestroomen met de kracht van
een tumult, als de gestyleerde schreeuw eener barende wereld, als het vlammend
rumoer onzer explosieve eeuw.
Maar tot mijn verwondering kwam ik in deze vermeende polyphonie van kreten,
passies, contrasten, karakters en strijd, binnen als in een museum. Zooals men
binnenkomt bij de Egyptenaren, de Grieken, de achttiende-eeuwers. Als een dier
geographische punten, waar de geest een aantal jaren geblazen, gewoed, gestormd,
gebrand heeft, waar hij gelijk het onweer een zekeren parfum achterliet na zijn
voorbijtocht, en een zeker klimaat schiep waarin alles harmonieerend versmelt op
een ondertoon van stilte en rust. Het persoonlijke, het accidenteele wijkt naar een
achterplan, vervaagt, verdwijnt. Alleen de gedachte blijft, geformuleerde
gemoedsbeweging, die vorm ontving, gestalte werd. En al is die gedachte ongrijpbaar,
ondefinieerbaar, men herkent haar in duizend vormen en gestalten, in de eenheid van
haar oorsprong, door een golfslag, een rhythme, een accent, een intonatie, door een
leven dat haar eigen was en dat zich niet meer zal herhalen.
Zoo liep ik door een Civilisatie, door een Harmonie, door een gefixeerd accoord.
Niets dissoneerde. Van de elementen, waaruit zich een volledige en voltooide wereld
bouwt, ontbrak geen enkel. Het abstracte en het concrete, het figuratieve en
niet-figuratieve, de gebroken en de gestreelde, de gehakte en de gekoesterde lijn, het
gansche spectrum der moderne tonaliteit in elk harer strepen, van den mineralen
gloed der lage trillingen tot de klare, paarlemoeren arpeggios der hoogste vibraties,
René Huyghe, directeur van 't Louvre en woordvoerder van het Comité, dat de deelnemers
aan deze artistieke manifestatie uitkoos, motiveert de toelating der weinige deserteurs met
de volgende consideraties, welke de aandacht verdienen:
‘Het Comité heeft er lang en nauwgezet over beraadslaagd. Het heeft ten laatste gemeend,
dat het zich, bij een expositie als deze hoofdzakelijk te plaatsen had op een standpunt van
geschiedenis, en een volledig beeld moest geven der Ecole de Paris in den aanvang dezer
eeuw. Het heeft ten laatste gemeend, dat het uitsluiten van sommige mannen het uitsluiten
zou zijn van sommige werken, welker afwezigheid de portée der School zou verzwakken.
Hun talent behoort toe aan Frankrijk, als compensatie. Dit te laten gelden, is geen aanwijzing
omtrent de intieme gevoelens, welke wij hebben ten opzichte van hun houding.’
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alles is aanwezig, alles staat op zijn plaats, in zijn verhouding, in zijn evenwicht,
niets is te veel, niets kan gemist worden (ook niet het geïdealiseerde behangselpapier
van Sérafine, die een droomende werkvrouw was) en men begreep misschien voor
het eerst, hoe extremen, hoe schijnbare antithesen der creëerende gedachte, konden
samentreffen en alterneeren in een zelfden mensch in een virtuoos als Picasso.
Maar wat nog meer verbaasde was de zachte, koele, ongepassionneerde klank van
het gezamenlijk accoord. Ik moest op zoek gaan in de schaduwen van den verloren
tijd om mij te herinneren en te kunnen verbeelden, dat deze honderd gestolde
momenten eener halve eeuw van willen, eenmaal gebeten en gebruld hadden, dat zij
uitersten en oppersten waren van drift en vaart, zoowel voor hen die ze maakten als
voor hen die ze zagen. Het felste wordt hier aardig. Het bekorendste, zooals ‘le beau
modèle’ van Derain, dat in zijn donkerend aura waarlijk een prachtig model is, wordt
hier egaal. Zelfs wat zonder eenigen twijfel bedoeld was als diaboliek, hallucineerend,
demonisch, beangstigend, wordt hier een charmant en neutraal spel van graphische
teekens, gekleurde vlakken. Men zou meenen, dat op al deze doeken waar de gedachte
onzer eeuw zoo logisch, zoo systematisch, consequent en met een onbetwistbaar
meesterschap is uitgewerkt, elke innerlijke beweging welke hen wekte, reeds verstierf.
Men zou zeggen, dat er op deze doeken niets meer geschiedt, en dat ons weinig meer
van hen wedervaart dan de luchtige, epidermische beroering onzer zinnen door hun
kleurige materie.
Er is dus geen raadsel, geen geheim meer in deze kunst, en 't eenige wat wij niet
in haar begrijpen is die afwezigheid, die verwijdering van het raadsel, het geheim.
Wij voelen, eerst vaag, daarna duidelijk, en eindelijk als een vlijmend gemis, dat wij
alles van haar weten en dat wij alles kennen van de dingen gelijk zij ze afbeeldt. Wij
hebben niets te zoeken achter deze uiterlijke voorstelling van het mysterie der aarde.
En omdat wij er niets te zoeken, niets te ontdekken hebben, geeft deze kunst ons
noch de spanning, de huivering, de aangegrepenheid van het zoeken, noch de vreugde,
de vervoering van 't vermoeden, van het vinden.
Omdat er geen geheim, geen raadsel meer lokt in deze een-en-vijftig schilders,
wordt een brok van het heden onder onze oogen tot verleden. Want het behoort tot
onze natuur om te zoeken, en creëeren is ontdekken. Steeds zullen wij het ongeziene,
het niet-gehoorde, het ongeborene wenschen om het als ons deel toe te voegen aan
het geschapene. Wij willen verder, en wij moeten verder, naar het onbekende, naar
het ongewetene, dat ergens wacht op een gedaante en een rhythme die er nog niet
zijn.
Sedert een kwart eeuw reeds hebben deze meesters hun navolgers, maar tot heden
was er geen hernieuwer. Toch zal men zelfs voor den naam die hen gezamelijk
karakteriseerde als moderne kunst een anderen moeten uitdenken, want hetgeen in
hen eenmaal modern was is niet meer modern. Wat wij onder dit woord (dat volgens
de dictionnaires komt van het latijnsche modo, recent) straks zullen verstaan, weet
ik niet. Maar de een-en-vijftig, die wij hier klassiek zien worden, begonnen als
veroveraars, en zij die hen willen voortzetten zullen wederom moeten beginnen als
veroveraars. Nu alle problemen van lijn en kleur zijn doorvorscht en opgelost, nu
alle theorieën zijn bedacht, beproefd, geslaagd, nu problemen en theorieën methodisch
zijn onderzocht en toegepast door de meest verschillende temperamenten en van uit
de meest verschillende gezichtshoeken, is waarschijnlijk de tijd aangebroken om met
denzelfden hartstocht waarmee de uiterlijke wereld benaderd werd, dat andere gebied
te betreden, het onontgonnen gebied waar men de dingen niet schildert zooals men
ze ziet, of zooals men ze zou kunnen zien, doch gelijk ze zijn, gelijk ze zichzelf
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maken en worden, gelijk ze leven. Van Gogh zette er den eersten stap. Na vijftig
jaren modernisme bleef hij nog alleen. Hij is de eenige aan wien men op deze expositie
van Honderd Meesterwerken niet mag denken want slechts mentaal aanwezig
verduistert hij reeds hen allen, hij verzengt, verbrandt hen allen met zijn vuur.
Waarschijnlijk is de tijd aangebroken om vanuit de observatie, en vanuit de
interpreteering der observatie, te stijgen tot de vreugde om het aanschouwde, en,
wanneer het kan, tot verrukking over het aanschouwde, in een moderne techniek.
Hiervoor zijn veroveraars noodig. En zij zullen wederom moeten kampen met geduld
en met geweld.

Parijsche auspiciën III - Kunst en moraal
Gij denkt dat ik een oud thema ga aanroeren op een oude snaar? Geloof het niet. Het
onderwerp en het probleem werden paradoxaal nieuw. Even fonkelnieuw als in de
legendaire dagen van Hermes Trismegistes, de driewerf groote. Want we hebben
geen moraal meer. Ook op dit gebied is de looping voltooid. Nous avons bouclé la
boucle, en de gesp is gegespt. Wij daalden tot den bodem van een put welken de
Hindoes de Kali-Yoegaperiode noemen. Sommige fanatieken weliswaar zouden nog
dieper willen wroeten, maar zij zien geen kans.
En zelfs de immoralisten en de amoralisten staan verbaasd. Het blijkt
proefondervindelijk, zonneklaar, onomstootelijk, dat zonder een minimum moraal
de kunst en het leven onhoudbaar zijn, ongenietbaar, verdrietig, misselijk. Wij kijken
melancholisch terug naar den tijd toen Flaubert voor den rechter gedaagd kon worden
omdat hij in madame Bovary de echtbreekster met haar minnaar had laten rijden in
een fiacre, en toen Baudelaire veroordeeld werd om uit Les Fleurs du Mal zes
lesbische verzen te verwijderen. Dat was revolutionnair. Het vergde moed en
dapperheid om met de natuur, met het instinct en met den mensch wien niets vreemd
is, door te breken in een benepen maatschappij. Het was onburgerlijk; en het behoort
tot het wezen van den kunstenaar om onburgerlijk te zijn, voortrekker, pionier.
Het was ook charmant. Vroeger werden de verboden vruchten geschilderd in
verlokkelijke of ten minste boeiende kleuren. Maar tegenwoordig betreurt men den
tijd waarin Jean-Paul Sartre zijn philosophische geschriften kan lardeeren met
zuiver-pornographische episoden, dat hij in zijn romans tientallen bladzijden kan
vullen met louter walgingwekkende sensaties en andere brouwsels van eentonige,
geobsedeerde viespoezen zonder dat iemand zich een beetje geschandaliseerd of
verontrust toont, niet eens de overheden van wie men dit het eerst zou verwachten.
Men betreurt den tijd waarin Henry Miller gecensureerd wordt in Amerika, maar
toegelaten in Engeland, en dat drie Fransche uitgevers, slag op slag, in een enkel
voorjaar, twee romans en een bundel novellen van hem aan de markt brengen, die
samen meer dan duizend pagina's tellen, die geproclameerd worden als een nieuwe
Bijbel, welke alles vernietigt wat wij kennen, haten, aanbidden, - en die méér van
de grofste, de platste, de onbekoorlijkste, de terugstootendste obsceniteiten en vulgaire,
blasphemieën bevatten, dan er ooit gefantaseerd en uitgekraamd zijn in alle kazernes
en alle matrozen-kroegen der aarde.
Maar wederom zonder dat iemand zich vertoornt, ergert, verveelt of verzet, behalve
de litteraire critici. Zij hebben er den buik van vol. ‘Wij zullen voortaan slechts met
een koud stilzwijgen antwoorden op dat eeuwig obsceen gezwets,’ zegt een der
voornaamsten. En heusch niet uit preutschheid, bigotterie, (zij zijn door de wol
geverfd) of omdat zij lijden aan een slechte spijsvertering, of een verjongingskuur
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noodig zouden hebben van een beteren prof. Voronoff. Doch omdat zij haast niets
meer te lezen krijgen dan sombere freudiaansche exhibitionnismen, en de
onverkwikkelijkste sexueele reportages. Want naäpers hadden Sartre en Miller reeds
voor ze begonnen. Ze zijn slechts superlatieven in de beschrijving van het leelijke,
het misselijke, het stinkende, het deprimeerende, het verlagende, het immoreele, het
gewetenlooze, het hersenlooze. De Fransche litteraire critici zijn over 't algemeen
steeds zeer intelligent geweest, geschoold door groote meesters, die het leven kenden
onder al zijn aspecten, zoowel de pessimistische als de optimistische. Zij wijzen deze
en verdere vuilnissen van de hand. En zij hebben gelijk. Er is niet enkel leelijkheid
in den mensch en op de aarde. Er is ook mooiheid. Er is ook grootheid. En al waren
ze er niet, bij geval, wij zouden ze moeten maken. Tot elken prijs. Het koste wat het
wil. Want daarvoor alleen waarschijnlijk (wie zal 't zeggen?) daarvoor hoofdzakelijk
zijn we hier.
Wij staan dus niet, gelijk honderd jaar geleden, voor het failliet eener bekrompen,
burgerlijke moraal. Alle waarden zijn omgekeerd. Wij staan voor het totale bankroet
eener stupide, lafhartige, kortzichtige, eenzijdige, even burgerlijke, neen, nog
burgerlijker, benepener, klein-menschelijker immoraal. De eerste ging naar de haaien,
de tweede gaat naar den kelder. Onloochenbaar en ontwijfelbaar. Wanneer een
maximum aan actie (hier in het weerzinwekkende) bereikt is, volgt onvermijdelijk
en automatisch de reactie. Ik verwonder me daarom niet, dat een zeer uitstekend
auteur en een onafhankelijke geest als Roger Caillois (een atheïst met zeer
communistische tendenties) op zoek is naar nieuwe directieven en richtingslijnen,
naar een bruikbare basis voor houdbare, deugdelijke aesthetische princiepen, en dat
een menigte andere, zeer diverse schrijvers in 't geweer komen tegen het rottende,
tegen het vunzige, tegen het àl te gemakkelijke dat mensch en aarde dreigt te
overdekken met zijn goren, verstikkenden schimmel.
Het onevenwicht tusschen mooi en leelijk, tusschen smakelijk en vies, tusschen
prettig en vervelend, lekker en katterig, gezond en ziek, helder en donker, dateert
reeds van lang voor dezen laatsten oorlog, toen Louis-Ferdinand Céline, vandaag
gevangene te Kopenhagen, maar nog niet uitgeleverd aan de Fransche rechters, zijn
dynamiteerende explosieven, zijn lawinen van schunnigheden die ‘Reis naar het
einde van den nacht’ heetten, ‘Dood op crediet’, ‘Bagatellen voor een slachting’, ‘In
fraaie lakens’, deed uitstuiven over de Fransche natie, ten voordeele van Hitler. Want
Sartre en Miller, die de Joden bij voorkeur smouzen noemt, wien het onverschillig
is, zonder twijfel, dat men in Parijs affiches aanplakte, met plakkaten rondliep, welke
onteerend schreeuwden: ‘Les Juifs au four crématoire!’, toen de ‘smouzen’ die aan
de concentratiekampen levend ontsnapten, in hun gestolen woningen wilden
terugkeeren, - deze Sartre en Miller zijn in begaafdheid voor oneer en vuilheid slechts
goede mededingers van Céline, aan wien een soort van destructief, luciferiaansch
genie hier niet kan worden ontzegd.
Tot zekere hoogte was het nog begrijpelijk, dat Sartre, terwijl de Duitschers de
fraaie lakens van Céline uitdeelden te Parijs, in het Théâtre de la Cité had durven
spreken van ‘ons obscene, muffe bestaan, dat ons gegeven is voor niets.’ Er was
eenige reden toen om zoo te spreken, terwijl Céline doorging met onze existentie
obsceen te maken en verachtelijk. Men dacht echter en men hoopte, dat er een frisscher
briesje zou waaien, dat men zou herademen, herrijzen, herleven in een gezondere
lucht, wanneer de doryphoren, zooals wij ‘ze’ noemden naar het insect dat de
aardappels verwoest, eenmaal uitgezwaveld waren, en wanneer de verraders, die de
Fransche natie reeds vóór den oorlog moreel hadden uitgemergeld en tot elke
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nederlaag hadden gaar gestoofd, zouden bengelen aan een lantaarnpaal. Dit werd
een illusie. Toen de Duitscher afdroop, heeft men enkele zijner litteraire trawanten
gevangen, gefusilleerd, gekerkerd. Maar Céline is nog niet uitgeleverd, en in plaats
van een waaiend frisscher briesje druilt er over de letteren een zóó dikke, kleffe,
verpestende smook, dat Robert Kemp in de Nouvelles Littéraires zuchtend vraagt
wanneer deze looden mantel zal worden afgeschud.
Waar echter, nu moraliteit en immoraliteit beide een onadembare atmosfeer teweeg
brachten, zullen wij princiepen vinden en een criterium voor een kunst welke
harmonieert met de verlangens van den modernen mensch?
Wij zullen eenvoudig teruggaan, zooals Roger Caillois impliciet voorstelt, tot een
zeer verwijderd verleden, toen moraal en kunst nog moesten aanvangen, worden
uitgevonden. Tot het jaar 10.000 voor Christus. Wat was in die tijden moraal? Een
middel om vertrouwen te wekken onder de menschen, en om de som van redelijk
beschikbaar vertrouwen te vergrooten. De kunstenaar dier troglodytische en
primitieve, maar zeer realistische en practische beschavingen, verkeerde in de
noodzakelijkheid om moreel te zijn, om vertrouwen te winnen. En hoe won hij het?
Door de eigenschappen waarmee iemand in elke redelijke maatschappij crediet, dit
wil zeggen geloof verwerft. Goed schrijven en teekenen is niet alleen beter maar ook
moeilijker dan het slecht te doen. Het is dus moreeler. Een slordig mensch, een
opgeblazen, of een vervelend, lui, laf, een bedriegelijk, een walgelijk, een lichtzinnig,
een nijdassig, een onmatig een ontmoedigend mensch is in elke redelijke samenleving
ongewenscht. Een sober, nauwkeurig, oprecht, standvastig, aardig, een bemoedigend,
bezielend, een groot mensch daarentegen, zal steeds zonder argwaan verwelkomd
worden, en met genoegen zal men naar hem luisteren.
De kwaliteiten van een bruikbaren maatschappelijken mensch worden zoo de
kwaliteiten en de voorwaarden van een goeden stijl, het fundament eener rationeele
aesthetiek. Wij keeren terug tot de experimenteele wijsheid der praehistorie. Met dit
criterium dat simpel is, maar onontkomelijk werd, nu alle philosophieën op de flesch
gingen, zullen wij geen enkelen dichter, geen enkelen kunstenaar uit ons gemeenebest
(prachtig woord!) behoeven te verbannen. Plato wenschte zulke kunstenaars, doch
achtte ze, vijf en twintig eeuwen geleden, nog onmogelijk.
En op de vraag hoe een nieuwe schoonheid psychisch georiënteerd zal moeten
worden, kwam reeds een antwoord, oud als de wereld.
Ik las in den bundel ‘Nachtmuziek’ van Aldous Huxley een vromen wensch, die,
wanneer hij op de meest natuurlijke wijze vervuld werd, ons het dichtst zou brengen
bij het hoogste en het redelijkste doel van alle kunst.
Wanneer ik millionnair was, zegt Huxley ongeveer, zou ik een team van
wetenschappelijke zoekers subsidieeren om mij een ideaal betooveringsmiddel te
ontdekken. Als wij iets konden opsnuiven of inslikken dat gedurende vijf of zes uren
per dag onze eenzaamheid ophief, dat ons in een warme, exalteerende
overeenstemming bracht met onze gelijken, dat ons het leven aldus zou doen zien,
dat het niet alleen de moeite waard is om geleefd te worden, maar als goddelijk
schoon en belangrijk, en wanneer dat paradijselijk product om een wereld te
transfigureeren, van zulk een soort was dat wij den volgenden morgen met een helder
hoofd konden ontwaken en zonder dat ons lichaam erdoor lijdt, dan geloof ik dat al
onze problemen zouden zijn opgelost en de aarde een Eden geworden.
Wij kunnen dit product vervaardigen zonder chemie en zonder millioenen. Een
pil, een poeder, een drankje, dat zou te gemakkelijk zijn, en daarom, volgens den
praehistorischen waardemeter, immoreel. Het bestaat reeds, dat product. Wij kregen
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het in een schilderij van Rembrandt, in een symyphonie van Beethoven, in vele
andere werken van meesters. Het zal de grondwet wederom moeten worden eener
redelijke aesthetiek en moraal. Want waartoe dient kunst, waartoe dient schoonheid,
wanneer zij dezen toover en dat geluk niet wil, niet nastreeft?
Parijs, 2 Juli.

Parijsche auspiciën IV - Kunst en Politiek
De Franschen hebben Arturo Toscanini dus noch gezien noch gehoord. Trein en
vliegtuigen stonden reeds klaar om hem met het orchest der Scala, van Milaan naar
Parijs te brengen, waar hij ten behoeve der reconstructie van een theater, dat iedereen
hier eert omdat Stendhal erover schreef, een concert zou geven in een zaal der
Fransche Radio. Een schakel van relais met de voornaamste zenders van Europa was
reeds geregeld. De kranten hadden haar geïllustreerde verwelkomende artikelen
gepubliceerd, welke ‘den jongeling met de witte haren’, ‘den engel’, gelijk hij
genoemd werd, tot ver boven de pluim-wolken verhieven, die de hoogste trap zijn
in den hemel, en drie dagen te voren regen aankondigen. De plaatsen waren
uitverkocht tegen prijzen welke haar enkel toegankelijk maakten voor de upperste
ten, en den ongestoordsten, fortuinlijksten zwarten handel. De programma's, van een
raffinement in weelde en sierlijkheid, dat slechts bestaan kan te Parijs, waren gedrukt.
De toiletten der grands couturiers lagen gereed. Duizenden lieden hadden zich een
paar weken lang afgesloofd om dit feest tusschen lente en zomer te tooien met een
schittering, welke de schoonheid zou weerspiegelen waarvan ieder in zijn binnenste
droomt, ook al ziet hij ze nooit, of slechts op een afstand.
Toen kwam plotseling het bericht, dat de uitvoering moest worden afgelast, wijl
(ik citeer letterlijk het communiqué der Scala) ‘de maestro zich in een werkelijk te
droevige geestesgesteldheid bevond om op dit oogenblik te gaan dirigeeren in Parijs’.
Wat was er gebeurd? Welke verscheurende rouw had den jongeling met de witte
haren eensklaps verbrijzeld? De Conférence de Paris had Brigue en Tende toegekend
aan Frankrijk. Twee onaanzienlijke dorpen. Men vindt ze niet op een gewone kaart.
In geen jaren zullen zij aan belastingen opleveren de som van millioenen welke dit
eene Parijsche concert verschaft zou hebben voor den wederopbouw der Milaneesche
Scala. Maar zij beheerschen een défilé in de Alpen, dat op 10 Juni 1940 aan Mussolini
de kans gaf om den ontredderden Franschen, die nog niet wanhoopten, zijn dolkstoot
toe te brengen in den rug.
Wat mij betreft, ik heb zonder leedwezen de vierde symphonie van Brahms en
ook La Mer van Debussy gemist, zooals zij gedirigeerd konden worden door den
engel Toscanini. Eenige dagen vóór het Parijsche concert had ik, om vroegere
indrukken te verifieeren, de eerste en de negende van Beethoven per radio gehoord
onder leiding van den ouden Italiaanschen kapelmeester. En vierkant gezegd: dat
haalt het niet bij Amsterdam. Geen vergelijking mogelijk. Zooals Toscanini dat doet,
alle noten vluchtig aangestreken, luchtig aangeblazen, alsof de muziek voortdurend
op haar teenen loopt, zelfs in de fortissimo's, alsof zij bang is om over de schreef te
gaan, bang om haar hoorder te raken met een toon welke niet met ponderatie overreedt,
bang voor het accent dat hem overmeestert, wegrukt, verheerlijkt, - zoo deed dertig
jaar geleden wijlen Felix von Weingartner het ook, en ik heb nimmer gehouden van
den behaaglijken, knappen, effen Weingartner. Beethoven, om de Nietzscheaansche
termen te bezigen, is niet alleen apollinisch, hij is ook dionysisch. Hij is even
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dynamisch als statisch. Geen enkele twijfel daaromtrent is gewettigd, noch toelaatbaar.
Beethoven had genie genoeg om beide verlangens en beide polen der Psyche te
verevenwichtigen, volgens dezelfde orde welke altijd een positief electron zal stellen
naast een negatief. Ik waardeer derhalve Toscanini als een bovenmate accuraat,
vernuftig virtuoos, op wien niets valt aan te merken, maar die mij in het bekende laat
van elken dag, buiten den roes der muziek, en mij niet verder voert dan waar ik ben.
Voor groote meesters is dat lang niet ver genoeg.
Al hadde Toscanini echter de Negende een tikje dionysischer en dynamischer
vertolkt, (en met betere koren, met betere solisten!) het bericht van zijn droevige
geestesgesteldheid, en de consequentie welke hij eruit trok, zou mij niettemin vervuld
hebben met verbazing, gelijk het de nadenkende Franschen, die niet gaarne verstomd
staan, prikkelde tot ironie. Want aangenomen dat de Fransche diplomatie, wijl zij
die twee dorpen begeert voor de veiligheid der grenzen, nog in een antiek, onzinnig
verleden leeft, toen de atoom-bom nog tot de fantasmagorische desiderata behoorde
der nihilisten, in welk opzicht zou ik de Italiaansche diplomaten - en Toscanini! realistischer, verstandiger mogen achten, wijl zij deze twee economisch waardelooze
dorpen slechts kunnen wenschen te behouden om bij een gelegenheid welke men
zich voorstelt als Derde Wereldoorlog, het Latijnsche zusje onder hun bedreiging te
hebben, en misschien een nieuwen genadeslag (zooals dat heet) toe te brengen in 't
geniep?
Wat heeft muziek te maken met dergelijke misdadige, monsterachtige previsies?
Toscanini is anti-fascist geweest. Waarin evenwel onderscheidt hij zich hier van
Mussolini, die kort vóór den oorlog alle localiteiten, riviertjes, beekjes, boschjes der
Aoste-vallei, welke van oudsher Fransche namen droegen, omdoopte in het
Italiaansch? Waarin onderscheidt hij zich van de Duitschers, die in 1914 de muziek
verlaagden tot propaganda-materiaal, haar koppelden aan de leugen, en die de macht
van Beethoven, Mozart, Wagner misbruikten als factor eener voor ieder heillooze
politiek? Waarin onderscheidt hij zich van de Goebbelsche nazisten, die gedurende
jaren in gansch Europa de muziek deden dienen als prostituée, als slavin, als
ronselaarster, als element van bedrog, verleiding, corruptie en valsch prestige?
Bij de Jooss-balletten konden de Franschen vorige maand de fameuze Groene
Tafel terugzien welke dateert van 1937, en die nog niets van haar harde, profetische
actualiteit verloor, hoewel wij door den gruwzaamsten aller doodendansen gescheiden
zijn van het tijdperk waarin deze allegorische, visionnaire afbeelding der diplomatie
ons voor het eerst verscheen. Tusschen de sardonische marionetten rondom het groene
laken kan nu ook een dirigent van internationale reputatie zitting nemen, en als ridder
van de droevige figuur het gewicht zijner faam op het tapijt werpen, terwijl soldaten
vlug als gnomen, vlammende vlaggen en strakke vrouwen in processie voorbijtrekken
langs een luguberen achtergrond.
Maar het zou een groot en grandioos moment geweest zijn, wanneer de beroemde
orkestleider, die al deze, door hun eigengemaakt fatum gehypnotiseerde staatsmannen,
onder zijn gehoor zag, wanneer Toscanini rebellie had durven plegen, wanneer
Toscanini, die gelijk de waarzeggers der fabels bijna blind is, maar nog niet blind
genoeg om alles te zien, had uitgeroepen over deze ontzinde vergadering: Halt, mijne
heeren! Hier is de Muziek. Jullie spelen nog met dorpe en steden als kleine meisjes
met bikkels? Hier is de Muziek! En tòch ga ik naar Parijs. En juist daarom ga ik naar
Parijs.
Misschien zouden de vaalgrauwe diplomaten zijn wakker geschrokken, die nog
redeneeren als in den tijd toen Picardiërs oorlog voerden tegen Bourgondiërs en

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

Haarlem tegen Amsterdam. Misschien was de groene tafel veranderd in een veld van
viooltjes, welker aroom van lente ons ware toegewaaid uit die Muziek. Ik weet er
niets van. Zoo echter hadden vele Franschen het gewenscht, aan wie men vergeven
kan, zelfs wanneer men Italiaan is, dat zij twee dorpen verlangen als vergoeding en
als garantie voor een sluipdaad die steeds deren zal, ook al wordt zij geschrapt. Zoo
had de Rede het gewenscht, 't gezond verstand, dat volgens Cartesius het best verdeeld
is onde de menschen.
Dan ware voor den eersten keer de muzikale propaganda geen leeg geluid gebleven
van bekkens en groote trom, maar zij zou aangewend zijn tot iets goeds. Want als
men de zaken nuchter bekijkt (en dat doet iedereen in zijn hart) dan zijn er weinig
ondernemingen futieler en ijdeler dan de symphonische complimenten welke de
naties met elkaar wisselen door den aether, of de rondreizen van dirigenten. Er is
zelfs niets verderfelijkers voor het handhaven van nauwkeurige muzikale waarden.
Het is immers onmogelijk om die politieke concerten, welke men tegenwoordig telt
bij tientallen, objectief te beoordeelen. Hoe leelijk zij ook zijn dikwijls, men is uit
hoffelijkheid en om diplomatische overwegingen verplicht ze prachtig te vinden.
Wanneer invloedrijke personen der Vereenigde Staten aan de Fransche Radio den
wensch te kennen geven, dat het hun aangenaam zou zijn als in Parijs de partituur
vertolkt werd van Aron Copland's ‘Portret van Lincoln’ dan kunnen de autoriteiten
dier Radio zulk een verlangen niet afwijzen. En wat hooren wij? Een reeks van brave,
welklinkende, hier en daar door een modern sausje gekruide academische
gemeenplaatsen, waartusschen, als wij in het midden gekomen zijn eener banale
muziek, zich plotseling de stem van een speaker verheft, die textueel een vermaarde,
doch van een schoonheids-standpunt niet zeer verdienstelijke redevoering reciteert
van Abraham Lincoln over de democratie. Wij zijn verwonderd. Wij zoeken in onze
herinnering welke redevoering van een Europeesch staatsman, te beginnen met de
onvergankelijke woorden van Pericles, gelijk zij door Thueydides gerapporteerd zijn,
wij zouden kunnen intercaleeren in een symphonisch discours. Wij vinden er geen
enkele. Zelfs niet de onsterfelijk zingende zinnen van den grooten Athener. Zij klinken
te locaal, te begrensd in de ruimte, te feitelijk, te gebonden aan een jaartal om te
versmelten met echte, tijdelooze, immaterieele muziek. Hoeveel te meer dus de
weinig verdienstelijke, tamelijk holle phrasen van Lincoln! Maar wij kunnen dat niet
zeggen. Zij worden als de ‘valise diplomatique’ waarin de douaniers niet mogen
snuffelen. Wij moeten dat mooi achten en prijzen. Wij moeten liegen. En dit is niet
erg voor de kenners (hoewel vernederend) want zij weten waaraan zij zich te houden
hebben. Maar het is juist de taak der kenners om aan hen die nog niet kennen hun
kennis mede te deelen. Zóó alleen, en zonder bedrog, zonder huichelarij, geraakt
men tot de werkelijke waarden, die een civilisatie stichten, waarop de mensch
vertrouwen kan, en die hem bewust maken van zijn belangrijkheid, van zijn virtueele
grootheid.
Met een eenvoudig gebaar had Toscanini ten minste een dezer scheeve, troebele
situaties kunnen redresseeren en verhelderen. Hij had slechts de eigen woorden van
Beethoven te herhalen, welke hij menigmaal dirigeerde: ‘O, vrienden, niet deze tonen,
maar laat ons andere aanheffen en vreugdevollere.’
Hij heeft het niet gedaan. En dit is jammer.
Parijs, 8 Juli.
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Parijsche auspiciën V - Een godgelijke macht
Ieder die in zijn binnenste even te rade gaat, voelt zich min of meer als Noach, de
vriendelijke, joviale, sensitieve, de zwakke en onwankelbare Noach, gelijk hij in een
onvergetelijk meesterwerk is uitgebeeld door André Obey.
In de diepste spelonken van ons geheime zelf, waar de draden zijn welke ons
contact geven met de dingen, boort en steekt een licht schrijnende beklemming bij
den een schroeiender dan bij den ander, doch die niemand geheel met rust laat. Wij
weten zeer goed wat het is, ook al ontveinzen wij het ons. Er werd in weinige jaren
zulk een massa ongerechtigheden opgestapeld als de zon niet aanschouwde in de
vele eeuwen dat zij de aarde beschijnt en een instinct, een intuïtie, gevormd in den
afgrond der tijden, orakelend in duizend sprookjes, fabels en mythen, verwittigt ons,
dat een evenredigheid verbroken is, welke hersteld moet worden door ons, of die
zich zal herstellen, wreken, ondanks ons. Want altijd zijn wij onze eigen beste
wichelaars, en in ons hart is alles ons bekend van het komende.
Sommigen vluchten die vermaning, smoren haar, en werpen zich in een tierige
wanhoop, als de passagiers van een zinkend schip. Het zijn de philosophen van het
existentialisme die verklaren, dat alles absurd is in en onder het firmament. Het zijn
de tallooze schrijvers van wat hier genoemd wordt de zwarte literatuur, zwart als de
rouw, de wroeging, de verveling, de wanlust, de walging. In een heelal waar geen
gerechtigheid presideeren zou over de sterren en de atomen, over de menschen en
de kleinste der filtreerende microben, wordt inderdaad alles absurd, doelloos en
waardeloos. Maar de anderen, gelijk de waker in een Grieksche tragedie op de tinne
van zijn toren, wachten, speuren nacht en dag naar een vlammend sein, dat van top
tot top zijn verlichtende boodschap zal zenden door de duisternis. Wij allen dragen
in ons die obscure vermaning en sommigen vertolken haar door wanhoop, anderen
door hoop. Allen hooren wij die verborgen stem, allen zijn wij ongerust.
En waarnaar ons gansche hart luisterend is, wij weten het zeer goed. Naar een
geluid, dat op de eerste pinksteren onder de apostelen, als een heftige wind zou
waaien over de aarde. Wij zijn van goeden wille, en zelfs zij die desespereeren doen
maar alsof. De Intellectueelen de Fransche Gedachte in al haar uitingen, hadden
daarom een congres belegd. Het duurde vier dagen en werd gehouden in de spatieuse
Salle Pleyel, welke gewoonlijk dient voor muziek. Hier hangt een zekere meditatieve
sfeer, en om die wijding te bewaren hadden van hun kant de Intellectueelen gedaan
wat zij konden. De vestibule der zaal was versierd met groene planten, als voor een
feest; het podium gedecoreerd met een teekening van Paul Colin, welke een duif
voorstelde, vergezeld van haar olijftak, ontvliegend uit een menschelijk hoofd. Naief
en traditioneel. Antiek symbool, en, hoewel altijd weersproken, toch altijd actueel.
Volhardend. Wellicht immers zullen de menschen niet alleen hun verstand leeren
gebruiken maar ook de Rede, welke niet dezelfden zijn, want het verstand is als het
instrument, de Rede als de kunstenaar die het bespeelt.
Het congres werd geopend door de Geleerden, die de beste ideeën hebben maar
de minste hoorders, omdat geleerden denken, rekenen, vinden en wonderen
verwezenlijken, doch slecht het woord voeren. Zij zijn oneindig wijzer, maar ook
oneindig onbedrevener dan de politici. Van af den aanvang der Fransche Revolutie
heeft de Republiek geniale geleerden onder haar ambtenaars en verdedigers gehad,
en tegenover den eenen Lavoisier die onthoofd werd, staan tientallen anderen die
deelnamen aan de ordening van het nieuwe Frankrijk. Toen Napoleon zijn expeditie
naar Egypte ondernam, had hij in zijn generalen staf een volledig corps van geleerden.
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De autoriteit welke zij bezaten, het vertrouwen en de hoop welke zij wekten, was in
de eerste helft der vorige eeuw nog zoo werkdadig, dat de jonge Ernest Renan, toen
hij prophetisch L'Avenir de la Science schreef, dat hij pas publiceerde tegen het einde
van zijn leven, kon droomen van een wereld-gouvernement, dat zou worden
uitgeoefend door Geleerden.
Wegens welke invloeden verloren de mannen der wetenschap niet alleen dit gezag,
maar ook de geschiktheid om zich van de hun verleende overheid te bedienen?
Waarom verminderde gaandeweg de ingeprente menschelijke eerbied voor den
Geleerde, in plaats van te vermeerderen? Waarom haalden zij zich langzamerhand
niet alleen op den hals de achterdocht, het onbegrip, de geringschatting, de vrees
hunner medemenschen, maar zelfs een soort van stil verkropten wrok, vloek en
heimelijken haat, naast de bewondering, de vereering waarmee zij worden bedacht?
Zij hebben in Frankrijk nooit geheel geabdiqueerd, ook niet onder de Derde Republiek,
toen de chemicus Marcelin Berthelot (vriend van Renan) de occulte raadsman was
der politici, toen Paul Painlevé, een der zeer weinigen met wien Einstein
mathematische conversaties kon houden, minister van Oorlog was, premier, president
der Kamer, of bekleeder van andere hooge waardigheden. Het schijnt mij van de
uiterste noodzakelijkheid om zoo spoedig mogelijk historisch na te zoeken en vast
te stellen, waarom de Geleerden, ondanks de gunstigste aanvangen, aanmoedigingen,
voorbeelden en precedenten, hun kans niet hebben kunnen gebruiken, waarom zij
zich als corps nooit bewust werden van hun buitengewoon gewichtige taak, roeping,
zending, bestemming in de regeling der maatschappij, in het bestuur der wereld, en
waarom zij aan een onverstandig, redeloos menschdom ontzaglijke energieën ten
geschenke gaven, en het daarmee overlieten aan zijn lot. Alleen door navorsching
dezer zonderlinge en fatale ingebreke-blijving kan het middel worden opgespoord
om haar te verhelpen. Het is hoog tijd. Want de wereld-regeering door geleerden, de
physiocratie der economisten Quesnay en Turgot, van den politicus Mirabeau, van
den philosooph Renan is geen poëtische hersenschim meer, geen utopische wensch.
Zij werd onvermijdelijk, onontkomelijk, en urgent.
Maar zijn de Geleerden gereed?
Al wat op dit vierdaagsch congres der Fransche (en internationale) gedachte
gesproken werd door letterkundigen, schilders, stedenbouwers, dichters,
sierkunstenaars, dramaturgen (en celebriteiten als François Mauriac, Vercors, Paul
Eluard, Louis Aragon, Louis Jouvet, Armand Salacrou, etc. trokken publiek) was
nuttig, interessant, geenszins overbodig. Het had echter gezegd kunnen worden op
elk andere vergadering, in elk ander geestelijk, moreel climaat dan het
prediluviaansche van heden. Het raakte slechts de zorgen van den naasten dag. Het
doelde niet verder dan het nabije.
Doch ook aan de woorden der geleerden ontbrak de beteekenis, de intonatie, de
draagwijdte, de verre horizon en het realisme, welke de ongeruste, diep zinnende
mensch in zijn binnenste van hen hoopte en verwachtte. Het lag voor de hand, dat
de atoom-bom het centrum moest vormen hunner aandacht. Wie mediteert niet over
de atoom-bom? Wat evenwel de groote physicus Paul Langevin ons mededeelde
over dit nog niet geheel doorgronde werktuig, wij wisten het allang. Hij heeft de
atoom-bom enkel onderzocht van zijn technischen, zijn politieken, zijn alledaagschen,
zijn journalistieken kant. Zoo kennen wij hem, want wij lezen de kranten. Het zij me
echter vergund Paul Langevin te zeggen, met het meest oprechte respect dat hij niet
schijnt te weten wie hij (Langevin of een andere ontdekker) is. Zooals een aantal
andere geleerden loochent hij de metaphysiek. En van zijn standpunt had hij gelijk.
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Maar zie! De atoom-bom zelf bewijst de metaphysiek. Want hij verleent ons
godgelijke macht.
Ik fantaseer niet. Het is de geniale physicus Louis de Broglie, die een paar dagen
na Hirosjima een artikel publiceerde, waarin hij ons te kennen gaf dat een ontploffing,
welke nu beperkt blijft tot een hoeveelheid uranium, zich onder andere
omstandigheden zal kunnen voortplanten door de geheele materie. Van dit oordeel
behoef ik slechts de conclusies te trekken. Wij beheerschen een der gecompliceerdste
atomen, het uranium, wij zullen zonder eenigen twijfel, en binnenkort, ook de
eenvoudige leeren domineeren, zelfs het eenvoudigste, het hydrogenium. In principe
dus kunnen wij menschen, de aarde wegvagen uit het Heelal, uit de Schepping. Wij
zullen de aarde kunnen reduceeren tot een onnoembaar iets, tot een toestand waarvoor
geen namen meer gelden als electron, neutron, diplon, photon, ion, helion, een toestand
waarin alles Niets wordt, dit wil zeggen hetzelfde homogeen.
Duizelingwekkend probleem voor den astronoom: Wanneer de aarde verdwijnt
in dat onnoembaar Niet, welke perturbaties zullen teweeggebracht worden in ons
zonnestelsel? Het ontbreken van de zwaartekracht der aarde zal automatisch het
gansche systeem ontwrichten. De overige planeten zullen afgeleid worden van haar
onheuglijke baan. Zij worden misschien kometen. Ook de Zon, bevrijd van een
gewicht, van de rem harer satellieten, zal haar loop werktuigelijk wijzigen, volgens
de wetten van Newton. De zon, afwijkend van haar koers, zal andere gesternten
roeren en dwingen in een andere richting. De Groote Beer, Cassiopeia, Orion, zullen
niet meer zijn gelijk zij gezien werden door Rama, Krishna, Pythagoras, Mozes,
Bouddha, Alexander de Groote en Christus. De eeuwige orde en harmonie der sferen
zullen verstoord zijn. De schijnbare stilte van het uitspansel wordt beweging. Wordt
wellicht een kosmische orkaan.
Wij, menschen, nietig als wij zijn, sterfelijk, vergankelijk, wij kunnen dezen
cycloon ontketenen in het standvastige Universum. Wij kunnen nog niet scheppen,
tenzij in gedachte, in teekens, in symbolen. Maar wij kunnen reeds ontscheppen. Wij
kunnen het eeuwige rhythme wijzigen.
Wij worden dus opnieuw wat wij waren in zeer oude tijden: centrum van het
Heelal, Koning der Schepping. Wij verwerven opnieuw den titel welken het testament
ons gaf: Evenbeeld van God. In al onze nietigheid zijn wij onvergelijkbaar onder het
geschapene. Zeker zijn wij ook, zooals Arthur Eddington en James Jeans nog
waanden, die de atoombom te laat kenden, een stofje minder dan een microbe op
een korrel zand, wat onze gestalte betreft, in verhouding tot de gigantische
eindeloosheid en der oorspronkelijke kracht. Maar wij zijn eveneens, door onze
Geest, middelpunt van het Al, einddoel van het Al, regelaars van het Al.
Ontzagwekkend keerpunt in de geschiedenis: Wij bevestigen alle fabels, alle
mythologieën van hemelbestormende titanen, van oorlogen in het uitspansel van Zon
die niet in 't Oosten opgaat doch in 't Westen, van Phaëton die den Zonne-Wagen
bestuurt als een onkundige, van verdwenen continenten als Lemurië en Atlantis, van
Zondvloeden, van onze verjaging uit een Paradijs. Want alle catastrophen die ons
bedreigen zijn waarschijnlijk reeds gebeurd in een onkenbaar verleden. Op deze
aarde begonnen wij het Leven, begonnen wij den Geest met het houwen van een
silex, ons eerste werktuig, ons eerste wapen. De atoom-bom is ons laatste wapen,
ons laatste werktuig. Zullen wij ons wederom verjagen uit dit Paradijs onzer aarde,
waar niet méér smart behoeft te zijn dan wij zelf aanrichten, waar zooveel schoonheid
en liefelijkheid zouden kunnen heerschen, wanneer wij wilden, ernstig wilden? Zullen
wij ons wederom, blinde dwazen die wij bleven, (en niettemin evenbeeld van het
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goddelijke) veroordeelen om te herbeginnen ergens elders in de ruimte want de Geest
is onsterfelijk, met het houwen en slijpen van een stuk silex?
Dit had moeten worden gezegd, dunkt mij, op een congres der Fransche en
internationale Gedachte.
En wij herhalen daarmee slechts wat reeds vijf en twintig eeuwen geleden gezongen
werd door een koor der Antigone van Sophocles, in verzen welke wij niet zonder
siddering zullen kunnen lezen, schouwend naar de toekomst, en ons vragend hoe de
mensch deze godgelijke macht gebruiken gaat, - wij herhalen een ons ingeboren
waarheid, een waarheid die wij vergaten sinds vijftig jaar, eene waarheid welke wij
moeten doen herrijzen:
‘Onder zoovele wonderen het grootste wonder is de mensch.’
Parijs, Juli.

Parijsche auspiciën VI - Kunst en Maatschappij
Onder den titel ‘Moeten wij Kafka verbranden?’ hield het zeer goed geredigeerde,
communistische weekblad ‘Action’ onder de Fransche Intellectueelen een rondvraag,
welke opschudding veroorzaakt heeft in de denkende geesten, en beantwoord is met
evenveel voorzichtigheid als ijver. Franz Kafka die, gelijk de meeste buitenlandsche
auteurs tot Frankrijk doordrong met een aantal jaren vertraging, is op 't oogenblik
voor de Franschen de personificatie eener ‘zwarte literatuur’, wat hier overeenkomt
met zwarte magie, en de schadelijke, ongelukkige werkingen welke van oudsher
worden toegeschreven aan zwarte kunst.
De vraag van Action, brutaal geformuleerd en gesteld zonder omslag, is de eindterm
eener menigte andere overwegingen, welke zij implicite behelst als de motieven die
de uitspraak voorafgaan van een proces, de uitkomst eener som. Elk dezer
overwegingen voert tot een cardinale kwestie. Elke plaatst tegenover een probleem
dat voor niemand geldt als opgelost en dat de gedachten omheint als met een rechten
muur. Men kan ze samenvatten in een concreet geval. Toen Goethe zijn Werther
schreef, zelfmoordde hij zich in schrift, in literatuur. Hij purgeerde, exorciseerde,
bevrijdde zich van een rampzalig, hypnotiseerend idee. Voor een geheele serie
onbevredigde verliefden en zwakkere karakters is de symbolische daad van Goethe
aanleiding en oorzaak geworden om een pistool te grijpen en zich te dooden in
werkelijkheid. Zooals dit historische voorbeeld (een uit de vele) aantoont, bezit de
kunstenaar een niet te loochenen en een controleerbare macht over degenen die zijn
werken lezen, hooren of zien. Moet hij zich, mag hij en kan hij zich bekommeren
om die mogelijke invloeden? Wanneer hij niet over de wijsheid beschikt om spontaan
mededoogen te hebben met de schare op welke hij zijn toover uitoefent, of wanneer
het inzicht hem ontbreekt om het effect zijner verbeeldingen te beseffen, moeten wij
hem dan dwingen om zich nauwkeuriger rekenschap te geven van de suggesties, de
handelingen, de mentaliteit, waartoe hij zijn medemenschen verlokt met uitdrukkingen
welke hij magisch wist te maken? Moeten wij Kafka verbranden wijl hij slechts
wanhoop in ons distilleert? Heeft de kunst een beteekenis, een doel, een
verantwoordelijkheid? Waarom schrijft een schrijver, waarom componeert een
componist? Waarom meent hij, waarom gelooft hij te schrijven, te componeeren, te
schilderen, te beeldhouwen? Is het geoorloofd of veroorloofbaar dat hij dit onderneemt
voor zichzelf alleen, voor zijn eigen voldoening, zijn eigen ontlading, bezwering?
Wanneer hij te egocentrisch leeft, te onverschillig voor de gevoelens welke hij wekt,
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de trillingen welke hij te voorschijn roept, in werking zet, moeten wij, mogen wij
hem noodzaken zijn persoonlijke impulsen te bestrijden, te wijzigen, in
overeenstemming te brengen met het algemeen belang van ieder die onder den dwang
kan geraken zijner begoochelingen? Op welke gronden zullen wij dat toezicht, dat
bestuur aanwenden? Volgens welk criterium? Wat wordt onder dergelijke
voorwaarden de vrijheid van den geest die wil blazen waar hij verkiest?
Want wanneer de kunstenaar, de intellectueel afstand doet van zijn individueele
vrijheid van denken en voelen, dan moet de ideologische strijd en de richting der
gedachten gedirigeerd worden van een commando-post uit, welke eenhoofdig of
veelhoofdig het bevel zal voeren. En hoe dit systeem kan worden opgevat en toegepast
is aan de Franschen kort voor den oorlog gedemonstreerd door een communistisch
auteur, die op een zitting der Association des Artistes et des Ecrivains
Révolutionnaires als propagandist eener ‘geleide inspiratie’ hier was komen
uiteenzetten, met welke snelheid de poëzie zich voorspoedig ontwikkelde in Rusland.
Hij vertelde en verzekerde met naieveteit en trots dat de dichters der Sovjets, dank
zij de geniale aansporing welke zij ontvingen van hun leiders, het sonnet reeds
volkomen beheerschten, en dat zij het volgend jaar, naar het vastgestelde plan, zouden
aanvangen zich te bekwamen in de ballade. Zijn hoorders, die allen fanatieke
alchemisten waren van het vrije vers en voor wie het surrealisme reeds begon te
verouderen, vielen uit hun revolutionnaire hooge sferen te pletter op dezen platten
vloer. Iemand echter overmande zijn ontsteltenis, en vroeg den woordvoerder hoe
hij en zijn dichterlijke collega's stonden tegenover de poëtische beeldspraak. De
afgevaardigde uit het land der geleide inspiratie antwoordde daarop zonder eenigen
schroom, dat deze zijde van het ernstige probleem niet aan de zorgzame aandacht
van het gouvernement ontsnapt was, en dat de professoren, overeenkomstig de
gegeven orders, juist bezig waren met het samenstellen van een lexicon der dichterlijke
beelden, om den arbeid der onervaren poëten te vergemakkelijken.
De Fransche kunstenaars en schrijvers, verstomd over dit onnoozele conservatisme,
over zulke simplistische schoolmeesterij en bureaucratie, luisterden dien dag niet
verder. Maar van den eenen kant beseften zij zeer duidelijk, hoe onder de
anarchistische, ontbindende doorwerking van de principen der romantiek, en bij
gebrek aan elk gezamenlijk ideaal en psychische concordantie, alle stijl en alle
grootheid sinds een kwart eeuw verdwenen zijn in het lawaai van een dilettantischen
chaos en kermis, waar honderden talenten zich machteloos en vruchteloos verspillen
zonder eenig profijt. Zij bejammeren de ontelbare verloren vonken van zeer begaafde
doch ordelooze, bandelooze geesten, die geen dictionnaires noodig hebben, maar
slechts inzicht in hun maatschappelijke taak, en de mogelijkheid om haar doelmatig
te vervullen.
Van den anderen kant redeneeren zij verstandig genoeg om het onderscheid te
maken tusschen het beginsel van geleide inspiratie en de tallooze manieren waarmee
het kan worden toegepast. Afgezien nog van de kans dat een didactische methode
als de Russische, welke ons kinderachtig lijkt, maar die in republieken van voormalige
analphabeten wellicht een onvermijdelijken graad van evolutie vertegenwoordigt,
over enkele jaren of enkele generaties misschien uitstekende resultaten kan opleveren.
Afgezien dus van een vertrouwen dat wij a priori aan het systeem der Sovjets niet
behoeven te weigeren, zijn er doorluchtige voorbeelden in de geschiedenis om te
bewijzen, dat een dirigeerende gedachte niet automatisch onvereenigbaar is met onze
verhevenste concepties van kunst, stijl en schoonheid. Wanneer een man als Pindarus
bestelde en gehonoreerde oden kon dichten, en daarbij onsterfelijke oden, op een
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wagenmenner, op een olympisch athleet, waarom zou dan een werkelijk dichter nu
ongeschikt zijn om een lofzang aan te heffen op Stalin, den Vader der Volken, den
Overwinnaar? Dit is een gewone kwestie van visie, dus van talent of genie. Iedereen
weet dat Vergilius zijn epos over Aeneas ondernomen en bedoeld heeft als een
verheerlijking der voorzaten, der familie van zijn beschermer Augustus, en dat
Vergilius zijn Georgica schreef om de landbouwpolitiek te steunen van denzelfden
inspireerenden romeinschen Caesar. Beide gedichten niettemin zijn reeds twee
duizend jaren onvergankelijk en zullen het blijven. Waarom zou een Rus niet een
meesterwerk schrijven over de kolchozen, op wensch van zijn gouvernement? Hier
is geen enkele principieele onmogelijkheid. Het is een eenvoudige kwestie van
gezichtshoek, van transformatie der stof door den toover der woorden. In de
middeleeuwen heeft de Inquisitie ontegenzeglijk geschaad aan de wetenschappen en
men kan dit betreuren. Maar de gedachten, de opinies welke de Inquisitie met
folterbanken en brandstapels oplegde aan tijdgenooten die haar meeningen niet
deelden, hebben noch de kathedralen verhinderd, noch de muziek van Ockeghem,
Obrecht, Josquin des Prés, noch Dante, Villon, Giotto, Cimabue, Franciscus van
Assisi, Leonardo da Vinci, en een menigte andere zeer grooten. En eerst Richelieu,
daarna Louis XIV, hebben met voorbedachten rade niet enkel de Fransche taal
gedirigeerd, maar ook aan Corneille, Racine, Molière, Boileau, Lulli, Mansart, hun
psyche, hun stijl, hun grootheid voorgeschreven en ze van hen verlangd.
Tegenover zulke batige saldo's eener intelligente leiding, wanneer men ze vergelijkt
met de verkwisting der hedendaagsche anarchie, vergelijkt ook met de sociale
nadeelen, de gevaren der ordeloosheid in denken en willen, vallen alle bezwaren
tegen de gedirigeerde inspiratie in het niet. Het systeem is, gelijk elk ding waarvan
wij ons bedienen, in wezen noch goed noch slecht. Zijn welslagen, zijn waarde hangt
uitsluitend af van de kwaliteit der gedachte welke het systeem gebruikt.
En als bedenkingen geopperd zouden worden tegen de hypothetische consequenties
eener geleide inspiratie, tegen de bedreiging b.v. van eenvormigheid, van monotonie,
van verveling, dan kan ieder die met realiteiten rekening houdt antwoorden: Schakel
de Radio in. Neem Parijs, New York, Mexico, Buenos-Ayres, Haïti, Sydney,
Bandoeng, Shanghaï, Tokio, Berlijn, Hilversum, Stockholm, Londen, maak de reis
om de wereld op een uur van muziek, welke de onmiddellijke, de rechtstreeksche,
de eigenlijke klank en spraak is der aarde. Wat zult gij hooren? Overal hetzelfde.
Overal hetzelfde elementaire, fundamenteele tekort aan inventie, aan fantasie, aan
originaliteit, aan persoonlijkheid, aan karakter. Overal in onze vrije ordeloosheid
dezelfde grauwe, eentonige verveling. Overal diezelfde stupide, mechanische,
ontzenuwende, verdoovende, versuffende rhythmen en melodieën van een
internationalen, een planetairen jazz.
Dit is een der effecten van de totale, absolute vrijheid. In theorie heeft die vrijheid
zonder twijfel een onwaardeerbaren prijs. Maar de meerderheid der Franschen, geloof
ik, zal hem gaarne betalen in ruil voor een efficientere, een redelijkere, een
vruchtbarere, een gelukkigere practijk. Zoodra een helderziend leider der gedachte
het hun vraagt, zullen zij Kafka en andere maatschappelijk onbruikbaren,
deprimeerenden, misvormenden ‘verbranden’, en zij zullen het doen zonder spijt en
zonder rouw.

Parijsche Auspiciën VII - Seizoen in de hel
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Gedurende den zomer van vorig jaar was er door de Fransche Republiek in het Grand
Palais een tentoonstelling georganiseerd der Hitleriaansche Misdaden. Alle gemartelde
naties van Europa hadden met levensgroote foto's, statistische tabellen en overtuigende
documenten deelgenomen aan deze openbaring der waarheid, der werkelijke waarheid.
Ik leerde daar, dat, globaal geteld, eer te laag dan te hoog gescha,; twee en zestig
millioen menschen systematisch verdelgd waren in de Duitsche concentratiekampen,
uitgeroeid op klopjachten, gefusilleerd, gehangen, onthoofd, neergeschoten,
dood-gefolterd in de verschillende beuls-kantoren van ons continent. Wie wilde kon
dit getal van twee en zestig millioen herleiden tot bevattelijker cijfers. Over vijf jaren
oorlog gaf dat ongeveer twaalf millioen per jaar. Te naasten bij dertig duizend per
dag, en alle uren rekenend van het etmaal kreeg men 1250 per uur, 20 per minuut.
Tijdens vijf jaren werd zonder onderbreking elke 3 seconden een man, een vrouw,
een kind vermoord. Elke drie seconden een laatste snik of kreet; elke drie seconden
een vermorzelend drama, een afgrijselijke wreedheid; en elke drie seconden dat duel
tusschen onschuld en schuld, waarin de prins der duisternis en der negatie van alle
goeds scheen te hebben gezegevierd. Herinnert men zich hoe de wereld
verontwaardigd opgesprongen is om de veroordeeling van één Dreyfus, om den dood
van één Ferrer, om den éénen moord op het kind van Lindbergh?
Ik leerde daar eveneens dat de lijkverbrandingsovens der kampen nuttig gebruikt
werden als stookinrichtingen voor de centrale verwarming der administratieve
gebouwen. De lijkverbrandingsovens welker hooge schoorsteenen de gevangenen
dagelijks zonder ophouden zagen rooken in een blauwen of een grijzen hemel. En
mijn denken verplaatste me naar de bureaux, de lokalen, de villa's die de kampen
omringden. Het was een frissche morgen. Men rilde een beetje. Een chef S.S. kijkt
naar den thermometer, grijpt naar de telefoon. Hij houdt van gezelligheid. Straks zal
hij misschien een typiste op zijn knie nemen. Hij vraagt den ober-stoker en dient
hem een uitbrander toe. De vuren worden opgerakeld met lange poken. Met vorken
laadt men vermagerde, naakte lichamen in de haarden die moeten laaien door de
harten van mannen, vrouwen en kinderen. Wat is verwarmender dan het hart van een
vrouw, van een kind?
Deze misdrijven, zooals de aarde er nimmer zag, zijn geschied en wij hebben ze
verdragen. Nog menig ander getuigenis der pijnigende Waarheid, dat ons kwam van
de film, van de literatuur, van de poëzie (want er zijn schrikbarende,
huiveringwekkende verzen geschreven in de Duitsche kampen), van een schilder als
Boris Taslitzky, een monumentaal, aangrijpend realist, hebben wij verduurd. En wij
meenden alles te weten van de vernederende schanden, waarin soortgenooten van
ons, waarin menschen ons gedompeld hebben. Maar wij wisten niet alles. Want wij
hadden nog niet het directe, physieke contact ondergaan van de infame gruwelen.
Wij doorleefden ze nog niet in hun onmiddellijke intimiteit. Wij zagen ze nog niet
bezig in hun gewone doening van den ochtend tot den avond en den nacht. Wij kenden
deze maatschappij van duivels en verdoemden nog niet in hun bedrijf van elken dag
zooals wij 't leven der insecten kennen van Fabre.
Die leemte in ons bewustzijn wordt aangevuld door David Rousset met een reeks
van boeken, waarvan hij het eerste, pas verschenen, noemde ‘L'Univers
concentrationnaire’, en waarvan het tweede deel ‘Les Jours de notre Mort’ zal heeten.
Vóór den oorlog was David Rousset die in 1912 geboren werd te Roanne, medewerker
van Time en Fortune voor sociale en economische kwesties. Hij had in 1936 een
gewichtige politieke functie bij de Generalidad van Barcelona. In October 1943 werd
hij gearresteerd door de Gestapo onder beschuldiging van anti-hitleriaansche
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propaganda in het Duitsche bezettingsleger. Hij werkte met twee groepen van
weerspannige soldaten (die zijn er ook geweest in Frankrijk) aan de publicatie van
een geheime krant. Hij was in Auschwitz, in Buchenwald, in verscheidene andere
kampen.
En hij voert ons rechtstreeks, zonder inleiding, zonder overgangen, in den tienden
kring eener Hel, welke Dante, wiens Inferno er negen heeft, zich nooit had kunnen
verbeelden, noch iemand anders, en die bureaucratisch, als een heel ordinair,
alledaagsch, volstrekt niet verbazend feit, als een volkomen normaal verschijnsel,
uitgevonden, geordend en rendabel gemaakt kon worden door Duitschers, door zeer
positieve, zeer tevreden Duitschers, gelijk wij er bij honderden ontmoet hebben in
ons leven, langs onze straten. Rousset klaagt daar niet over. Hij neemt geen predikende
houding aan. Hij registreert objectief, zonder haat, zonder verontwaardiging, noch
ontzetting, zooals een gramofoonplaat dit doen zou, de camera, de man der
wetenschap. En met evenveel verstomming als afgrijzen worden wij gewaar, dat de
concentrationnaire phenomenen welke zich vertoond hebben, eerst in Duitschland
en later op bevel der Duitschers in gansch Europa, geen dolende gesternten zijn,
verdwaald naar onzen hemel uit vreemde en onbekende oorden van het firmament,
maar dat ze bij onze wereld behooren als satellieten, gevormd uit dezelfde substantie,
gehoorzamend aan dezelfde grond-ideeën en dezelfde wetten, gedreven door dezelfde
instincten en dezelfde krachten. In ronde woorden: het concentratiekamp met al zijn
gruwelen, ellenden en afzichtelijkheden was een gedeformeerde, caricaturale reflectie
van onze samenleving, als weerkaatst door holle of bolle spiegels. Maar hoewel
gerekt, geplet, verwrongen tot in het parodistische, de mensch die de satanische
kampen stichtte, regeerde, bestuurde, bewoonde, heeft wezenlijke overeenkomsten
met den mensch uit wien de maatschappij is samengesteld van heden en de eene
bracht het andere voort als de boom zijn vrucht.
Dit lijkt een sinistere grap op het eerste gezicht en men deinst ervoor terug met
weerzin. Doch Rousset heeft den moed gehad om de feiten te zien en te beschrijven
in hun ware verschijning en wij, wij moeten durven zeggen met Vercors (op lezingen
welke hij hield in Amerika) dat wij allen schuldig zijn en solidair met de schuld, dat
wij allen tezamen zullen genezen of allen tezamen zullen omkomen. Want het is
duidelijk en onloochenbaar: niets van al het gruwzame dat ons beschaamt en wroegt
alsof wij 't zelf bedreven, had kunnen geschieden zonder de medewerking en
toestemming van menigten medeplichtigen uit bijna elke natie.
De inventie van het concentratiekamp als bijna vrije, zelfstandige maatschappij,
is misschien de diaboliekste geweest van alle Duitsche listen, verleidingen en
verlagingen. Daarginds, aan een onbereikbaren horizon, in bloemige villa's verwarmd
met menschenharten, troonden de schreeuwende, krijschende, blaffende S.S. als de
goden eener oude mythologie. Als ware goden eener beangstigde, panische
menschheid, verschijnen zij slechts in het kamp om er te woeden of te beloonen. Zij
hadden hun macht gedelegeerd aan een aristocratie, een adel van gedeporteerden, de
‘Lagerältesten’, die verantwoordelijk waren tegenover hun alvermogende tyrannen,
maar die voor de rest heerschten naar willekeur, en die wederom hun gezag verdeelden
onder de Blockälteste, de Küchenkapo, de Kapo van de Revier; de Kapo van het
Krematorium, met hun personeel, en naast dezen de chefs der Schreibstube, de chefs
der Arbeitsstabilistik, een bevende, onderdanige, gewetenlooze, maar brutale,
egoïstische, maar schrikbarend machtige aristocratie, die vrijelijk beschikte over
leven en dood. De eerste regelt den zwarten handel. De tweede zendt de eenen wettig
naar galg of gaskamer, of verleent den anderen, die bedreigd zijn, gratie en asyl. De
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derde verkoopt cadavers na versjacherd te hebben hetgeen ze aan kostbaarheden
bezitten, zelfs hun gouden tanden. Deze hooge ambtenaren en hun ondergeschikten
(allen gedeporteerden) oefenen een schrikbewind uit over het kleine grut der
jammerlijke stakkers en hulpelooze onderworpelingen, die het vonkje hoop en leven
dat hun overblijft bewaren en redden zoolang zij kunnen, en met een instinctieve
onverbiddelijkheid. Beneden hen wroet het uitvaagsel dat zich weet te onttrekken
aan politiecontrôle en aan arbeid. Soms vormt zich een klasse van renteniers, die niet
werken en een rustig bestaan leiden. Alle machtigen hebben hun aanhangers en hun
tegenstanders. Zij smeden complotten, bereiden staatsgrepen voor, die met een
onvermurwbare wreedheid worden uitgevoerd. Wanneer de samenzwering mislukt
gaat ieder naar het crematorium. Maar als zij slaagt (en daarvoor moet men kruipen,
flikflooien, omkoopen, moorden) dan zitten de overwinnenden bij een kachel, zij
eten, drinken duren alcohol, rooken dure sigaretten. Er zijn twee partijen welke elkaar
voor dit erbarmelijke doel de macht gedurende vijf jaren betwisten, onder het
sardonische oog der blaffende goden: de gedeporteerden van het ‘gemeenrecht’ en
de ‘politieke’ gedeporteerden, de ‘groenen’ en de ‘rooden’. Deze laatsten, ondanks
ijzingwekkende nederlagen en uitroeiingen, zullen langzamerhand het bewind
veroveren. Er was in de kampen ook de parodie der liefde, met haar intriges van
amours en amourettes, met haar dwang, haar degradaties, en de beschrijving hiervan
is ontstellend. Het douchen der vrouwen was een schouwspel waarvoor in deze hel
nog betaald werd.
Maar er leefden in die desespereerende maatschappij ook ondergedokenen, ook
Vrije Menschen, ware helden, ware heiligen, die noch getransigeerd hebben met hun
afschuwelijke goden, noch met dezer afschuwelijke plaatsbekleeders en
zaakgelastigden. Zij zijn daar het zout geweest eener weeë, pestilente, amechtige
aarde. Zij zijn daar meer en talrijker geweest dan de tien en vijf met wie het lot
bepingeld werd van Sodom en Gomorrha. Hoe ongelooflijk het ook klinkt, wegens
hen en dank zij hun kon David Rousset concludeeren dat het saldo der
concentratiekampen niet negatief is. Hij geeft de lijst der namen van hen die nooit
versaagden, nooit wanhoopten, nooit capituleerden voor de laagheid, die hun
waardigheid handhaafden, en die wettigen om ondanks alles, en te midden der dichtste
duisternissen, te vertrouwen in den Mensch, in den Geest, en in hun toekomst.
Want als wij solidair zijn met de schuldigen, wij zijn eveneens solidair met de
helden en heiligen. Zij gebieden en veroorloven ons om den mensch niet te verachten.
Zij verbieden en verhinderen ons om het geloof te verliezen in den mensch, en onzen
eerbied voor het menschenleven. Na onmetelijke, onbegrijpelijke slachtingen, waar
alle Gerechtigheid verdwenen schijnt, bestaat er geen grooter gevaar voor ieder van
ons dan de minachting voor den mensch. Het is die minachting, gedoceerd door Mein
Kampf, welke een tienden kring der hel heeft mogelijk gemaakt. Er bestaat geen
gevaarlijker bedreiging voor elk onzer dan deze minachting, welke zich in ieder van
ons genesteld heeft als een geniepige, vergiftige larve die onze eigen verwoesting
toebereidt. Wij moeten haar dooden of sterven, zegt Vercors. Het boek van David
Rousset zal ons helpen haar te dooden. Nergens was het moeilijker om een groot
mensch te zijn dan in de Duitsche concentratiekampen. En hij vond er groote
menschen genoeg om de wereld te rechtvaardigen, om haar te sparen tegenover ons
oordeel, om ons te bemoedigen.

Parijsche auspicien VIII - Het leven van den tijd
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Onder de dingen waaraan ik in den oorlog dacht met den wensch, het verlangend
verlangen om ze te behouden, om ze ongedeerd terug te zien, behoorden ook Les
Hommes de bonne volonté van Jules Romains. Sinds tien jaren waren zij mijn
compagnon geweest. Elke herfst van dien tijd, welke dierbaarder werd, kostbaarder,
en smartelijker om zich te herinneren naar mate de rampen verwoestend
voortschreden, elke gouden herfst dezer jaren had mij twee boeken gebracht als de
vruchten van een boomgaard, welken ik ergens had in de wereld mijner verbeeldingen
en die rijk genoeg was om er de gansche aarde te hervinden met alles wat bewegend
leeft en schaduw maakt of licht.
Dat stukje grond mijner fantasie waar ik oogstte, dat geometrisch punt in de
geschiedenis en in de ruimte waar Jules Romains mijn gids was en mijn gezel, breidde
zich regelmatig uit in de drie afmetingen als een organisme, gezaaid op een goede
plek, dat voortdurend en natuurlijk groeide. Het begon in een heldere, verdunde lucht,
gelijk in den vroegen morgen, wanneer er nog maar weinig menschen en geluiden
op straat zijn, doch wanneer de nachttreinen ook van alle hoeken reeds aanratelen
naar de Stad. Het was geweest gelijk een langzame ontwaking, welke immer duren
zou en als de geleidelijke ontdekking van een gebied dat grenzenloos bleek. De stad
werd land, het land werd continent, het continent werd globe. Steeds verwijdde en
verwijderde zich de gezichtseinder. Als in een breede, drukke avenue van groote en
kleine, rijke en arme huizen, waar nog wordt afgebroken en gebouwd, in een
eindelooze avenue, die allengs de geheele planeet bestreek met al haar menschen,
dieren en machines, wisselden telkens het uitzicht, het milieu, de atmosfeer, de
stemming die er uit opgonst. Links en rechts keek ik door de zijstraten, of over parken,
bosschen, bergen, steppen of woestijnen. Haar geur, belichting, klimaat, tempo en
timbre waren gedurig anders. Al voortgaande in deze imaginaire wereldstrook werd
ik gelijk een radio, die was ingeschakeld met alle zenders van den aardbol. Onder
mijn voeten raasde rommelend de ondergrondsche voorbij in dubbele richting als
het verre gedruisch van een naderende apocalyps, dat in zijn onbewustheid ieder
begeleid heeft, want de paarden der apocalyps waren voor het geheime weten reeds
ronkende motoren geworden.
Zooals immer het perspectief zich wijzigde, zoo veranderden steeds ook de
menschen en menigten die het bevolkten. Ik trof er lieden aan van allerlei slag en
stand, uit alle mogelijke ambachten, boekbinders, kaartlegsters, petroleum-magnaten,
bankwerkers, metselaars, automobielfabrikanten, modisten, professoren, economisten,
uitvinders, député's, ministers, staatshoofden, chefs en leden van geheime
genootschappen, courtisanen, onderwijzers, lichtekooien, studenten, priesters,
bisschoppen, nonnen, paters, kardinalen, pausen, politie-commissarissen en agenten,
winkeliers, dienstboden, koks, loopjongens, soldaten, officieren, generaals, admiraals,
matrozen, makelaars, speculanten, bankiers, romanschrijvers, dramaturgen,
journalisten, rechters, advocaten, boeren, chauffeurs, actrices en acteurs, al wat een
hedendaagsche, internationale maatschappij vormt, al wat geobserveerd kan worden,
hoog en laag, oud en jong, gezond en ziek, beroemd of zonder naam, gefortuneerden
en schooiers, tobbers en gewieksten, eerlijken en schavuiten, heiligen en bandieten,
elk met zijn heele familie, elk in zijn doening en in de juiste, altijd varieerende
tonaliteit van zijn doening, altijd levend, altijd karakteristiek, verschillend en
interessant. Ik heb ze niet geteld die personen (circuleerend rondom een dozijn
hoofd-figuren) noch hun diverse situaties, want een nauwkeurige berekening zou me
meer dan een maand kosten. Maar ze overschrijden verre de duizend en ik noem ze
dus ontelbaar. In enkele bladzijden of in enkele alinea's typeerde Jules Romains mij
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alle eigenaardigheden van hun lichaam, geest en ziel, in hun oneindige barokke,
bizarre, fantastische, moreele of immoreele, alledaagsche of buitengewone
verscheidenheid.
Het is ongelooflijk van hoeveel menschen-exemplaren en zelfs van
dieren-exemplaren Jules Romains de hersens en ingewanden, de gansche mechaniek,
doorschouwd heeft. De zeldzaamste en de ordinairste zijn mij even bereikbaar
geweest, even begrijpelijk. Het is ongelooflijk hoe zakelijk, reëel, suggestief, volledig
hij de uiteenloopendste, de tegenstrijdigste typen van binnen en van buiten heeft
geteekend. En elk jaar kwamen er nieuwe bij, in nieuwe omgevingen, uit nieuwe
hoeken van de aarde of van een onuitputbaar gedifferentieerde menschheid. Nooit
wist ik vanwaar zij kwamen. Zij verschenen in het onmetelijke verhaal zooals men
iemand ontmoet in een tram, in een station, in een hotel, of zooals men langs den
weg soms een relletje bijwoont, een kennis aanknoopt. Zij maakten hun praatjes met
me, hun duizendvoudig genuanceerde praatjes, lange of korte, over alle denkbare
onderwerpen, van de verhevenste en de gewijdste tot de gewoonste en de komiekste.
Maar altijd levend en altijd boeiend, amusant, instructief, aangrijpend, die met enkele
zinnen inlichtten over hun intiemste verborgenheden. De groote stroom van het
gebeuren, waaruit zij even waren opgedoken, golfde voort en zij verdwenen in de
menigte. Zooals dat gaat in 't bedrijf van elken dag heugde de een me duidelijker dan
de ander. Maar geen enkel viel uit het kader. Alles paste bij elkaar zonder gestyleerd
te zijn. Dikwijls peilde ik bodemloosheden van gedachte en ontroering zonder bijna
mij er van te vergewissen, zooals men sterren ziet zonder besef van de afstanden,
welke met een oogopslag worden overbrugd.
Luide en gedempte kreten, de vroolijkste, de somberste, de teederste, alle tonen
van het menschelijke hart in al hun nuances, welden op uit die honderden mannen,
vrouwen en kinderen, met wie ik aldus bevriend of bekend raakte. De roman
ondertusschen, die de geschiedenis wilde zijn van de evolutie eener wereld, de
geschiedenis harer intellectueele, sociale, politieke en moreele evolutie, de roman
vloeide voort als de rivier van Heraclitus, waar niemand zich ooit baadt in hetzelfde
water. Waarheen voerde die breede, oceanige vloed van tallooze druppels? Waarheen
voerde mij de wijde, eindelooze avenue gedurende die vele jaren met hun seizoenen,
met al haar rumoer of gerucht van vreugde of leed, met al haar kleur en parfum?
Ik vroeg het mij af, gelijk de mensch zich dat afvraagt sinds zijn verschijning op
aarde, ik trachtte het te gissen, ik wist het nimmer, evenmin als iemand het ooit weten
kon. Ik kende de groote lijn der actie, gelijk ik den gang en den afloop ken eener
beroemde tragedie, en ik was er ongeveer zeker van dat Les Hommes de bonne
volonté zich gezamenlijk begaven naar een wereld-oorlog. Maar achter en onder de
zichtbare gebeurtenissen klonk er overal van horizon tot horizon de geheimzinnige
melodie, en het fascineerend rythme van het getouw zelf dat de personen en hun
handelingen weeft, die steeds onkenbare en verwonderlijke melodie waarop Jules
Romains, als een middeleeuwsche meester of als Bach op hun hemelweidsche koralen,
zijn variaties improviseerde, speelsche en ernstige, heroïsche en elegische, prozaïsche
en poëtische, huiselijke en lyrische of koninklijke, in alle graduaties van voelen en
denken, veelstemmig als het ruischen van een zee, van een woud, van een stad, van
een land, van een wereld.
En hoe beheerscht hij deze techniek van universalisme, simultaneïsme, van
unanimiteit, van collectiviteit, van perpetuum mobile, van alom pulseerend leven!
en hoe gemakkelijk zeg ik dat. Zooals hij Parijs, Frankrijk, de aarde heeft samengevat,
gelijk een reusachtig krioelend, maar verstaanbaar complex, probeerde het zelfs nog
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niemand, ook niet Zola, ook niet Balzac om een punt van vergelijking te vinden moet
ik teruggaan tot het Laatste oordeel, tot het plafond der Sixtijnsche Kapel van Michel
Angelo. Maar Buonarotti had een houvast, hij illustreerde zijn bijbel, terwijl de
schrijver van Les Hommes de bonne volonté in den aanvang niets had dan zijn fantasie
en een leeg velletje papier. En in zulken graad toont hij zich een heerscher, een
schepper, dat alles, het verlokkende en het terugstootende, het mooie en het leelijke,
het goede en het kwade, bestraalt1) met glanzingen van menschelijk meewaren en
begrip die niet alleen vervoeren of verzoenen, doch buiten welke men het voortaan
niet meer kan zien.
Dat zulk een levend en zoo trouw getuigend werk niet onderbroken noch verstoord
kon worden door het groote cataclysme en de myriaden van rampen, die er uit
opdwarrelden als gruis uit een vallend huis, o, dat bewijst niet veel misschien, maar
in ieder geval zegt het mij dat de arbeidende krachten, waarmee wij mogen rekenen
in de omringende en dwingende werelden, geenszins alle destructief zijn. Toen de
oorlog uitbrak van het hakenkruis had Jules Romains zijn achttiende deel voltooid,
dat als een zacht naspel den oorlog afsloot van de pickelhauben, en hij noemde het
La Douceur de la Vie. Hij had een eindstreep en een jaartal kunnen zetten onder zijn
gigantisch fresco. De menschen van goeden wille, wien de vrede beloofd werd, leden
de nederlaag. Zij hadden het onheil, dat zij op hen zagen aandreigen, niet afgeweerd.
Romains, die de waarschuwende en raadzame stem geweest was van het geweten
der aarde, haar ziener met uiterlijk en innerlijk oog, en die zijn tijdgenooten tevergeefs
het tastbare en occulte mechanisme onderrichtte van hun noodlot, Romains had den
moed kunnen verliezen, zuchtend: A quoi bon? Waartoe dient alles?
Hij ook, hij leed de nederlaag. Doch toen de oude, wreede verwoesters van Europa
Frankrijk moordend en corrumpeerend binnenrukten, trok de schrijver van hun fatum
naar Noord-Amerika. Hij ziet de Yankees zooals ze zijn. Geen slechte lieden allicht,
maar die zich vergissen met wellust. Dom genoeg om Europa alleen nog te
beschouwen als een te exploiteeren puin-terrein, en er hun uitschot aan den man te
brengen op een groot balkanisch schiereiland. Zelfs dit, en ook niet dat Amerika over
ons zal ineenstorten wanneer Europa keldert, ontmoedigde Jules Romains. Gelijk de
drie Weefsters, dochters van Zeus en Themis, die de harmonie handhaven tusschen
het bestaande, en de maat van alle dingen kennen, zette hij zich opnieuw voor zijn
getouw en vlocht de gouden, de blanke zijden, de zwarte wollen draden van het
nimmer eindigend verhaal. Een zuiver wikkende, omzichtige en royaal scheppende
geest gaf zich niet gewonnen. Hij zal ook voor de komende jaren de leidsman blijven,
de duider en de gezel. Elken herfst zijn oogst van twee boeken, als compendium en
encyclopedie van alle denken, speuren, bevinden, observeeren. Op de Zachtheid van
het Leven volgde Dat groote schijnsel in het Oosten en De Wereld is je Avontuur,
waarin het bolsjewisme geboren wordt Daarna: Dagen in het Gebergte, De Werken
en de Vreugden, waar te midden van het herworven zachte, vroolijke leven voor het
eerst weer een duistere beduchtheid naar de harten aanvlaagt, als het trappelen en
hinniken van apocalyptische paarden uit de wijde, donkere verte. De mensch heeft
dezelfde zorgen en in zijn onderbewustheid kwelt hem dezelfde stille beklemming.
De vroegere achttien deelen van het fresco, natrilling van wat geschiedde, liepen op
mysterieuze wijze parallel met wat gebeuren ging, en het drama waarheen zij voerden,
de nederlaag, werd voorafbeelding. De hoofdpersonen van Jules Romains, die wij
van hun begin af zagen groeien, zijn nog lang geen grijsaards. Hun lot zal weer
worden ons lot. Maar dat zij voortduren, en het geruste rhythme waarin zij gaan met
1) bestraalt volgens hs MV; DGA: bestraft
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den tijd, is bijna als de zekerheid van een voltooiing die wederom jaren zal vergen,
en als levend, als leven-willend idee door niets kan worden verhinderd.
Parijs, 30 Juli.

Parijsche auspiciën IX - Dichters en dokters
Wat te doen, wanneer iemand gevaarlijk ziek is, zal ieder gezond en verstandig
mensch zich op Socratische manier afvragen, als hij de ruim drie honderd zeer
gecondenseerde pagina's gelezen heeft van L'Aliénation poétique van Dr. Jean Fretet,
een psychanalytische studie over den poëtischen waanzin.
Sinds twee eeuwen, constateert Dr. Fretet, hebben de dichters, de schilders, plus
overige kunstenaars, min of meer getroubleerde hersens, en het publiek vindt dat
geheel natuurlijk. Als medicus is hij verbazend op de hoogte van de geschiedenis
der ideeën en gevoelens, van de biographie hunner verwekkers, beter op de hoogte
dan beroepscritici, en hij citeert met naam en toenaam een menigte gevallen van
physische en psychische ontreddering, veroorzaakt door den micrococcus, die, de
lichamen sloopend, gedachten en sensaties schiep. Fretet weet nog veel meer dan hij
uit. Met de dooden maakt hij geen complimenten. Vooral wanneer zij een lange poos
reeds in hun hiernamaals vertoeven hebben zij niemand om te protesteeren tegen wat
zij eerroof zouden kunnen achten of iets dergelijks, en om den aantijger voor een
rechtbank te dagvaarden. Zooals Jules Laforgue zei:
Les morts
C'est discret,
Ça dort
Trop au frais.

Met de levenden is Fretet voorzichtiger. ‘Talrijk zijn de meesters, beweert hij, zelfs
de zeer groote impressionisten, intimisten, cubisten, surrealisten, wier visie een
preciese diagnose suggereert. Maar 't zijn tijdgenooten. Zij hebben of wel een dochter,
een kleinzoon, of een neef. Zij zullen ons dank weten dat wij afzien van een openbare
consultatie, welke hun werken nochtans vorderen. Zij hangen langs de wanden als
die kaarten welke aan den voet der hospitaal-bedden den koorstgraad aanwijzen der
patiënten.’ Verder gaande wordt hij even perfide als listig en komisch: ‘De kaart van
Picasso is erg verontrustend voor de Zondagsbezoekers. Toch bleef hij door de ziekte
gespaard. Deze gunst, welke hem bewezen werd, laat hem een volkomen vrijheid
van geest. Alle rariteiten, alle waaghalzerijen, alle krankzinnigheden der anderen,
en alle successen, zijn voor hem. Hij doet wat hij wil en daarom verbouwereert hij
ons zoo dikwijls. Voor ons, die beoordeelen uit affiniteit en uit sympathie, is het
misschien de eenige zwakheid van dezen zeer grooten meester, dat hij schildert
zonder humeur en zonder obsessies, dat hij zijn avonturen voortzet in een fauteuil,
als een burgerman geïnstalleerd voor zijn haard, waarvan hij de gloeiende kolen
neemt zonder ooit zijn vingers te branden. Hij grijpt den droom met een vuurtang.
Met slimmigheid. Tusschen zijn privé leven en zijn werken is er die zuivere
beoefening der intelligentie, welke componeert, ordonneert, een techniek benut, en
die van den arbeid geen openbaring van smarten wil maken. Zulk een ontrouw jegens
de ziekte alarmeert ons. Zou zij een terugkeer beduiden tot de robuste klassieke
gezondheid der kazernes, tot de klassieke dictatuur van den fraaien geest? Zou ons
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morbide genie afsterven? Volstrekt niet. Het is in alle manieren van Picasso aanwezig,
maar het is ontleend. Zij die niet ziek zijn simuleeren de ziekte!!
Zoo ongeveer geeft ook dr. Knock van Jules Romains consult, in den triomf der
medicijnen, en hij schreef een kuur voor. Dokter Jean Fretet echter trekt uit zijn
triomf der psycho-analyse geen enkele consequentie. Klaarblijkelijk, of schijnbaar,
wenscht hij zich te bepalen tot de traditioneele rol van den man der wetenschap, die
verschijnselen bestudeert in de wereld der insecten of der artisten, rapport uitbrengt,
en zich verder om niets bekommert. Na zichzelf en zijn lezer gehypnotiseerd te
hebben met den microbe die zijn aesthetische en anti-klassieke activiteit begon met
Jean-Jacques Rousseau en Bernardin de Saint-Pierre, (maar aan welke infectie, te
drommel, danken of wijten wij den onklassieken Shakespeare, Calderon, Lope de
Vega, Villon, de dichters van Çakuntala, Het leemen Wagentje, en de rest der
sanskrietsche, onklassieke kunst??) behandelt hij als toelichting eener aphoristische
beginselverklaring, drie speciale, zeer dankbare clinische phenomenen: Stéphane
Mallarmé, de quintessentieerende symbolist, Arthur Rimbaud, de sensorieele ziener,
de schouwer en de schooier, Marcel Proust, de pluizende uitrafelaar, de vleier, de
charmeur.
Drie zielen, in de terminologie van Fretet, dus drie lichamen, onderworpen aan de
wetten hunner sappen, hunner klieren, hunner hormonen, hunner koortsen, leeftijden,
seizoenen: en ook der dranken welke zij verorberen, (want bier werkt anders dan
absinth) van de haschisch of opium die zij schuiven, van de tabak welke zij rooken.
Het totaal der chemische verrichtingen dezer lichamen produceerde drie kunstenaars,
uitloopend in de impasse der vernietiging, de een in het Niet der abstractie, de ander
in het Niet van ongrijpbare visioenen, de derde in het Niet van 't labyrinth zijner
eindeloos verkronkelde phasen. Het spreekt vanzelf, dat Oedipus er voortdurend bij
te pas komt met zijn complex, de moederbinding, de vrees voor den castreerenden
vader, ja, voor de castreerende moeder als de vader ontbreekt, dat onze Marquis de
Sade erbij gehaald wordt, Sacher Masoch (beroemder dan zijn romans), Narcissus,
en ook Onan. Om den armen Rimbaud die zich reeds zoo zwaar belastte (uit vrijen
wil, uit eigen verkiezing) ook nog te beladen met den vloek van dit bijbelsche
personage, bedrijft Dr. Jean Fretet tekst-misduidingen en zelfs tekst-verkrachtingen,
waarvan ik waarlijk verbluft heb gestaan.
Het is verschrikkelijk een geleerden en geletterden dokter zich met zijn scapel te
zien werpen op een weerloozen dichter en kunstenaar. Wanneer de operatie is
geëindigd ligt daar mordsood een bloedig lillend loodkleurig lijf, waarvan alle
zenuwen, spieren en klieren en andere interne organen zijn blootgelegd. Kan een
man der exacte wetenschap met een gerust gemoed over wetten praten? Ik betwijfel
dit op goede gronden. Want in de biologie veranderen en verouderen die wetten
ongeveer elke tien jaren, en als de levensgheimen telkens misschien een beetje nauwer
benaderd worden, geen enkel totnutoe is onthuld. En wanneer werkelijk die wetten,
welke men waant te kennen, bij de fabricatie van geest en ziel ageerden als wetten,
dan zouden, gelijk in laboratorium-experimenten, dezelfde oorzaken steeds dezelfde
gevolgen moeten hebben. Wij zouden geest en ziel kunnen fabriceeren naar believen,
en het behoeft geen bewijs dat wij hieraan nog lang niet toe zijn, want aan geen enkel
menschelijk product lijden wij in dezen modernen tijd zulk een nijpend gebrek als
aan geest of ziel, en naar geen enkel is zoo groote en hopelooze vraag. Wie zegt mij,
wanneer een ongelukkige schavuit als Arthur Rimbaud, het kapitaal, den schat van
zijn lichaam redelijker beheerd had, zooals een da Vinci dat deed, een Degas, een
Michel Angelo, een Sophocles, en honderd anderen, dat hij met zijn organisme niet
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geestelijke producten zou gewonnen hebben van onvergelijkbare waarde? Ik kan 't
slechts vermoeden. Ook Sophocles reeds werd door zijn familie beticht van
verstandsverbijstering. Om zijn rechters te overtuigen van het tegendeel las hij hun
het vermaarde koor zijner laatste tragedie. Maar dat ik zoo iets vermoeden kan, en
zelfs constateeren kan in talrijke historische voorbeelden: dat de mensch zijn lichaam,
zijn gestel, zijn machine, zijn instrument, willekeurig beheert, goed of slecht,
verplaatst het probleem der dokters naar een geheel anderen gezichtshoek, en het
annuleert de zienswijzen der medische faculteit. Het is immers onweerlegbaar als
de klaarheid der zon, dat Mallarmé, gedreven door louter intellectueele overwegingen
en noodzakelijkheden, zijn aardsch bestaan in de Rue de Rome, bij de Gare St. Lazare,
eigenwillig, eigenzinnig geregeld heeft als een zeer superieure, zeer intelligente slak
in haar huisje, en het is onbetwistbaar, dat de erbarmelijke Rimbaud zich met
voorbedachten rade, opzettelijk en met een uitgerekende frenesie (tegen zijn natuur)
gestort heeft in zijn crapuleuze experimenten welke Les Illuminations opleverden,
Une Saison en Enfer, doch die hem voortijdig ruïneerden. Hoe wij ook oordeelen
over het middel en de resultaten, of wij ze de moeite, en de ellende, waard achten of
niet, Mallarmé en Rimbaud bewezen afdoende daarmee, dat niet de hormonen et
cetera hen tyranniek regeerden, doch dat zij, vertegenwoordigers van den ongekenden
Geest, beschikt hebben, Mallarmé bewust en planmatig, Rimbaud onbewust, instinctief
en dolend, over de hormonen en alle verdere functies hunner lichamelijke machine.
Dit is onweerlegbaar ondanks alle doctoren, en wanneer Jean Fretet loyaal is zal hij
dit moeten aanvaarden als princiep: de mensch doet met zijn karkas naar gelang hij
verkiest, en is mede hierin uniek onder alle zichtbare schepselen.
Desnoods echter laat ik dit spiritueele aspect, dit waarachtige en fundamenteele
begrip der menschelijke essens varen, reilen en zeilen naar ieders genoegen. Maar
als wij neerkijken op dat bloederige lillende lijf van Mallarmé, Rimbaud, Proust, op
die vezelen, op die klieren van uitwendige en inwendige afscheiding, en als wij ons
verbeelden haar wettelijke werking te begrijpen, wat hebben wij dan nog? Ga ik, om
het aroom en de bedwelming te ervaren eener bloem, ga ik, om de onevenaarbaar
intelligente geometrische structuur te beseffen van een bloem-kelk, de plant uit den
grond opgraven en haar wortels onderzoeken? De dokters spreken van de ziekten en
den waanzin der dichters. Ik heb 't recht om dit spitten naar de wortels een
hersenstoornis te noemen der dokters. In de drie honderd pagina's van Jean Fretet
vind ik geen woord over het doel der chemische, mysterieuze actie, welke gebeurt
in het duister, onder de aarde. Geen woord over het doel der menschen-kunstenaars,
die onze verrukking kunnen zijn, en onze bijna eenige ware troost, en de bijna eenige
rechtvaardiging onzer aanwezigheid op deze planeet, ja zelfs van deze planeet.
Waarom bemoeien Jean Fretet en psychanalyseerende consorten zich met kunstenaars,
van wie ze a noch b begrijpen? Als de dokters zich oefenen willen en experimenteeren
in ijdele of nuttige hypothesen, laten zij zich dan liever richten tot staatslieden,
trust-magnaten, commissarissen van naamlooze vennootschappen. Zij zijn niet minder
behept met den bleeken treponeem, met de paranoia, met diverse moeder- en
vader-bindingen dan de kunstenaars, maar hun reacties op de hormonische chemie
zijn veel fataler, veel funester voor ons aller lot.
In de regionen van den Geest, in het rijk van Psyche, van Animus en Anima, op
dit essentieele gebied van het menschelijk denken, ligt de Fransche wetenschap nog
geboeid (evenals de rest der wereld) in het geborneerdste, het verstokste, het
eigengereidste, het meest onfeitelijke, het eenzijdigste materialisme. Wij zullen goed
doen, dunkt me, haar hierin niet te volgen, haar resoluut hierin te bestrijden.
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Parijs, September.

The Rape of Lucretia
Sinds ruim vijf en twintig jaar, zou men kunnen zeggen, is er nergens een opera
geschreven. Ik bedoel natuurlijk een van die zonderlinge paradoxale werken welke
even driest de wetten der eenvoudigste aesthetiek trotseeren als de regels van 't
gezonde en nuchtere verstand, maar die met geheimzinnige, onbegrijpelijke middelen
alle records slaan van actualiteit en tijdsduur, waarvan de titels fabuleus worden,
reeds het effect maken van een elixer, van een tooverspreuk, en die over de gansche
wereld een heele, halve of minstens kwart eeuw op de affiches blijven. Waarvan de
prima donna's bezongen worden door groote dichters, zooals Malibran, of den naam
krijgen van een perzik op de menu's der restaurants, zooals Melba.
Iets van dien aard, dat doet denken aan verhalen waarin de muziek echte mirakelen
verricht, bestaat niet meer sinds langer dan vijf en twintig jaar. De laatsten van hen,
die zulke wonderen deden, waren Charpentier, Debussy en Puccini. Hun werken
konden verknoeid worden door slechte opvoeringen, achtervolgd door honderden
giftige critieken, zij waren niet te vermoorden, zij kwamen altijd weer terug en men
liep er altijd weer heen. De eerste bewonderaars van Pelléas et Mélisande kregen
een scheldnaam, die een verdachten klank had. Zij heetten Pelléastres. Maar Pelléas
bleef, en het geschimp zelf bewees dat er een nieuwe opera was, dat er werkelijk
leven was, passie, mysterieuze energie, avontuur, geweld in die nieuwe opera. Wie
zag zulke dingen nog sedert lange jaren? Ga maar na in uw geheugen. Een L'heure
espagnole of L'enfant et les sortilèges van Ravel, een Mavra van Strawinsky, een
Padmavati van Roussel, een Maximilien of Christophe Colomb van Milhaud, een
L'Aiglon van Honegger-Ibert, een Mathis der Maler van Hindemith, zelfs een
Wozzeck van Alban Berg, en nog andere, alle zijn voorbijgaand geweest, ondanks
hun qualiteiten, ondanks het prestige hunner auteurs, ondanks cultureele propaganda,
of reclame en speculatie van uitgevers, zij interesseeren een dag maar zijn niet
interessant voor een tijd, zij kregen een naam, doch zij werden geen fascineerende
titel. De opera als kunst-soort beweerde menigeen, was op sterven na dood, omdat
de componisten ten slotte het onredelijke, het onnatuurlijke van dat genre hadden
ingezien, of moesten inzien.
Zouden de huidige componisten echter zooveel intelligenter zijn dan Debussy,
Wagner, Meyerbeer, Gluck, Mozart, Rameau en Lulli? Componeeren zij niet aldoor
opera's? De bedenkelijke, gedrochtelijke kunst-soort opera behoeft dus niet stervender
of dooder te zijn dan zij was bij haar stichting door Claudio Monteverdi. Zij zal
immer de onverklaarbare magie en macht bezitten, welke een meester haar weet te
geven. Een meester, die tegen het monster opera op kan. Men mocht bijgevolg met
een sensationeele belangstelling rondvragen of Benjamin Britten, die alle factoren
van een succes vereenigt in zijn hoedanigheden, een goede, een universeele opera
gemaakt heeft.
Sinds ruim drie honderd jaar exporteerde Engeland geen muziek. Misschien zelfs
sinds langer, want toen het Virginal-book uitkwam in 1625, hadden wij reeds
Sweelinck, die op de evolutie der muziek veel ingrijpender en futuristischer werkte
dan de oude Engelsche clavecinisten. Misschien exporteerde de Britsche natie wel
geen waarlijk origineele, revolutionneerende, styleerende muziek meer naar het
continent, sedert den fameuzen canon Summer is icomen in, den eersten van alle
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canons, en antieker nog dan Broeder Jacob. Purcell was niet wat men noemen kan
een noviteit. Händel was een Duitscher. Onder de min of meer modernen die wij
leerden kennen van Elgar af, ontmoet men geen enkelen hernieuwer. Tweede
passionneerende vraag: Zou Benjamin Britten, gepredestineerd als 't ware door zijn
voornaam en door zijn naam, niet alleen de redder zijn der opera, maar tevens een
muzikaal historisch evenement? Iemand, die de geheele muziek instelt op een andere
golflengte? Iemand bij wien wij lessen moeten nemen? Iemand die, voor den eersten
keer sinds zooveel eeuwen, weer den geest zal bepalen en afstemmen van Europa
en de rest der aarde? Nooit waren de politieke en economische omstandigheden
karakteristieker en gunstiger voor zulk een hervatting of herovering van dat bewind.
Want de voormalige muzikale hegemonieën Frankrijk en Duitschland zijn voorloopig
uitgeschakeld; zij kunnen nog componeeren; maar zij kunnen niet meer laten drukken,
niet meer propageeren. Amerika bestaat niet in muzikaal opzicht. Rusland zoekt zijn
stijl. Maar Engeland heeft Britten. Verplaatste het actieve centrum, de positieve pool
der muziek zich naar Londen?
Het is uitstekend, dat wij over zulke vragen, van buitengewoon cultureel gewicht,
zoo spoedig mogelijk ingelicht worden met de grootste duidelijkheid, en al stelt het
antwoord teleur, de Wagnervereeniging, die met de geheel Engelsche opvoering van
The Rape of Lucretia deze manifestatie organiseerde van het beste der Engelsche
kunst, verdient onzen dank en onze waardeering. Het antwoord inderdaad ontgoochelt.
Want het werk van Britten is alles wat men wil, het is een oratorium in tooneel-vorm,
het is een serie tableaux vivants met begeleiding van muziek, het is een symphonische
cantate, maar het is geen enkel oogenblik een opera, noch een oude, noch een
moderne, en gelijk het is, zal het de opera als stervende kunst-soort niet de geringste
herleving bezorgen. Want nimmer, uit vroegere, noch uit recentere perioden, scheen
mij alle actie, zoowel de scenische als de psychologische, dermate verlamd en
onbeweeglijk. Voor een normale carrière van The Rape of Lucretia, beschouw ik dit
gebrek als een onoverkomenlijk bezwaar.
Er is geen fout, geen misbruik, geen absurditeit, geen onaanvaardbaarheid, welke
de opera sedert jaren verweten werden en die ik in dit werk niet met verbazing
terugvond. Niets van wat ik zag of hoorde correspondeert met iets toekomstigs, of
opent het geringste uitzicht naar een mogelijke toekomst. Tot zelfs in het decor,
waarvan ik mij afvroeg of iemand dat barok gefantaseerde academisme als schilderij
in zijn kamer zou dulden, tot zelfs in de ordelooze kleuren der costuums, tot in de
bioscopische belichtings-effecten, tot in de stereotiepe, duizend malen geparodieerde
mimiek, tot in de steeds monochrome aaneenrijging van arioso's, aria's, duo's,
terzetten, quartetten, tot in den waarlijk vasten slaap van Lucretia, die niet wakker
wordt wanneer men gedurende vijf minuten luidkeels zingt aan haar sponde,
herinnerde ieder onderdeel aan totaal verouderde methoden, die zonder uitzondering
een accent hadden van het banaalste rococo, en die onverbiddelijk deden denken aan
illustraties van The Graphic uit zijn fleurigste tijdperk van vóór den eersten
wereldoorlog. Ook de muziek helaas, waar zonder blijk van schroom, zonder een
spoor van streven naar persoonlijkheid, de conservatorium-routine van het oude zich
mengt met de conservatorium-gemakkelijkheden van het nieuwe, en waar met den
statigsten ernst gedurende vele bladzijden herhaald wordt, tot het burleske toe, Good
night, of, It is all.
Deze voorstelling echter beoordeelend als zuivere informatie van een zeker
aesthetisch pogen naar een modern biedermayerisme, mag men met bewondering
zeggen, dat wij iets voortreffelijks, iets perfects hebben bijgewoond. Alle stemmen
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waren superbe, en elk der medewerkenden van het slechts uit twaalf musici gevormde
orchest, ook de virtuoos die de pauken bespeelde, was een onberispelijk kunstenaar.

La Valse - Pears en Britten - Een Symphonie
Van Beinum heeft prachtige dingen gedaan in La Valse van Ravel. Onder de weinige
meesterstukken die uit den tijd tusschen de twee oorlogen zullen bovendrijven als
sporen en teekenen van menschelijk geluk, als tastende, aarzelende, wilde of verwoede
pogingen tot dat geluk, is La Valse een der avontuurlijkste, een der fascineerendste,
maar ook een der lastigste voor den dirigent, om den psychologischen, dramatischen
zin van het notenschrift te verwezenlijken in klank. De muziek speelt en doelt op
een achtergrond van zwoelen nacht en spokig onweer die bij de eerste donkere,
warende geluiden moeten worden gesuggereerd in al hun beklemming en verlokking.
Zij danst op een vulkaan. De zingende lijn welke fosforiseerend opgloeit in dat zwarte,
warrelende, gevaarlijke en hypnotiseerende labyrinth, als de electrische draad eener
verre Ariadne, wordt voortdurend verbroken. Telkens knapt hij af. Telkens moet hij
in de wemelende duisternis gezocht en hervonden worden, zonder dat de herinnering
en de werkelijkheid van zijn goeden gloed in ons verloren gaat. Geleidelijk, tusschen
het somber doch zalig wroeten door, voert die zingende lijn naar een paroxisme van
spasme en orgasme, uitbrekend in steeds heftiger golven en gutsen van weldoend
vuur. Zoo schijnt mij Ravel het gebeuren in La Valse bedoeld te hebben. Zoo scheen
me Van Beinum het constructieve plan, het organische leven der compositie te
begrijpen en in al haar moeilijkheden te realiseeren, van bedwelming tot roes, naar
de laatste explosie.
Het orkest is in magnifieke conditie. Elk der groepen, strijkers, hout, koper,
slagwerk, zoowel geïsoleerd als in hun ensemble, als materiaal en als hanteering,
beheersching van het materiaal, geeft een indruk der volmaaktheid. Men beweert dat
Ravel, onvoldaan over een gebrek aan glanzing, aan doorzichtigheid van den donkeren
achtergrond, La Valse opnieuw heeft willen instrumenteeren. Bij uitvoeringen gelijk
de twee welke ik hoorde in 't Concertgebouw, blijkt de transparantie van dat zwart
echter een eenvoudige kwestie van nauwkeurige doseering van het gerucht, en ik
geloof dat Ravel, wanneer hij erbij was geweest, zich daarover geen zorgen meer
gemaakt zou hebben. Daar iets dergelijks, hoe moeilijk ook, bereikbaar is in
Amsterdam, moet het overal bereikbaar zijn. Had ik het voor 't zeggen, dan zou ik
alleen de violen een tikje minder perfect, een beetje minder professoraal, wat losser,
wat spontaner willen, en het geheel van den klank, dunkt me, zou nog vibreerender
worden.

Pears en Britten
In elk zijner tonen, in elk zijner accenten bewijst Peter Pears dat de zang de meest
natuurlijke, de meest gewone functie zou kunnen zijn van den mensch. Pears is een
phenomeen. Verbazend, verbluffend, en tegelijk verrukkend. Het simpele constateeren
van hetgeen hij kan met zijn keel brengt mij in een huivering van bewonderen. Tijdens
de oud-Engelsche liederen van Campion, Purcell en een paar anderen, was hij de
zanger, zooals er die geweest zijn in de mythologie, in de fabels, maar bij mijn weten
nog niet in de concertzaal. Hij deed daar het volstrekt onovertrefbare. Alles wat ik
van een menschelijke keel en hart droomen, wenschen en eischen kan werd hier
vervuld in iedere fractie der oneindige seconden dat dit duurde.
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Als pianist is Britten de gelijke van Pears en de muziek zijn natuurlijke taal, die
hij meesterlijk spreekt door middel van een klavier. Maar tegenover den componist
die hij is blijf ik mij afvragen waarom hij de religieuze, getourmenteerde sonetten
van John Donne componeerde. Dit correspondeert zonder twijfel met een verlangen,
met een neiging, met een behoefte van Britten's psyche. Ik meende die muziek wel
in haar technische qualiteiten te kunnen begrijpen en waardeeren. Haar beweeggrond
echter, haar eerste impuls, die psychische drang van Britten, drong niet tot me door,
overmeesterde mij nergens, ik kon bemerken dat in die sonnetten weergaloos gezongen
en gespeeld werd, maar niet weten noch gissen waarom. Hij was bewogen geweest
door deze verzen. Het lukte hem niet en mij niet om zijn bewogenheid te maken tot
de mijne. Het speet me; want zeer weinig op aarde is vergelijkbaar met twintig
goddelijke minuten van muzikale schoonheid, welke daar voor 't grijpen leek en die
ongrijpbaar bleef.

Een Symphonie
Een gewetensvraag stelde zich voor mij, terwijl ik luisterde naar de Derde Symphonie
van Hendrik Andriessen.
Kunnen wij, mogen wij vergen (zooals wij vergen dat het Concertgebouw-orkest
het beste is ter wereld) dat een componist, na één symphonie geschreven te hebben,
een tweede, een derde, een vierde symphonie schrijft, welke niet alleen verschillend
zijn onder elkaar, maar ook verschillend van alles wat hij en anderen kennen? Zooals
Beethoven dat deed b.v. Moeten wij een absoluten, een algemeenen, mundialen
maatstaf gebruiken, of een relatieven, particulieren, een localen?
Beoordeeld uit den absoluten gezichtshoek zou de derde symphonie van Hendrik
Andriessen klaarblijkelijk niet behoeven te bestaan. Er klinkt geen enkele nieuwe
intonatie uit dit werk, noch uit zijn groote noch uit zijn kleine geledingen. Wij kennen
al deze klanken, al deze rhythmen, en ook de manieren waarop zij worden aangewend.
Bovendien hebben de klanken en rhythmen waarmee Andriessen hier manoeuvreert
een beperkte spanning, een gering resonantie-vermogen. Zou die begeerte naar
onophoudelijke vernieuwing misschien een symptoom zijn van den modernen tijd,
een soort ziekteverschijnsel dat men behoort te schuwen of te onderdrukken? Ik
geloof er niets van. Zoover wij in de geschiedenis kunnen terugzien verzon elk der
meesters die wij onsterfelijk noemen iets nieuws; hij voegde iets ongekends toe aan
het geschapene; daarenboven was, technisch beschouwd, ieder der onsterfelijken een
vooruitgang. Dit zijn niet alleen feiten welke men noch kan verbloemen, noch
wegredeneeren. Die feiten schijnen ook een wet te zijn. Zelfs als het nieuwe oud
wordt reageeren wij wellicht nog voornamelijk op dat nieuwe. Volgens den absoluten
maatstaf gemeten had de derde symphonie van Andriessen dus eenig streven tot
hernieuwing moeten toonen, en zij doet dat niet.
Maar beoordeeld naar de relatieve norm is zij een achtenswaardig werk. De auteur
verstaat zijn vak. Al zocht ik gedurende een dag, ik zou in de partituur waarschijnlijk
geen passage kunnen ontdekken welke op grond van redelijke overwegingen te
critiseeren valt. De techniek dateert, zij is voorzichtig, bezadigd, verstandig, zij helt
over naar het conservatieve, en naar de gemakkelijkheid, doch als techniek is zij
voortreffelijk. Het orkest klinkt uitmuntend. Het centrale idee, bij 't begin geblazen
door trompetten met debussyaansche sonoriteiten, wordt zeer vernuftig over het
geheele werk verspreid als het architectonisch motief op een Arabisch tapijt, en dat

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

zijn uitdrukkingskracht zelden of nergens toeneemt vermindert niet de schranderheid
dezer geometrie van accoorden. Al zou ik niet durven zweren, na de dubbel-fuga
van het slot een enkele maal gehoord te hebben, dat zij schoolsch genoeg is, de min
of meer rigoristische toepassing van schoolsche regels verandert weinig aan de
intellectueele waardeering. Want een fuga bezit van huis uit een zekere onfeilbare
respectabiliteit, en schoolsch of een greintje minder schoolsch, men komt er nooit
verder mee sinds ruim honderd jaar en men zal er nimmer verder mee komen.
Onnoodig om het nog eens te probeeren. Deze traditioneele finale van Andriessen
heeft echter een uitstekende hoedanigheid: zij is niet lang. Juist wanneer ik denk:
wij krijgen nog vijf minuten van knappe doorvoering, wordt, wat ik voor een rustpunt
houd, een schallend slot.
Ik zou tegenover zulk een loffelijke symphonie een recept willen kennen om het
relatieve standpunt te negeeren. Maar hoe gaarne wij het ook ontgaan, te midden van
het groote applaus voor den auteur die zelf dirigeerde, eenvoudig en zonder omslag,
hebben de meeste hoorders in hun diepste binnenste reeds het absolute gekozen. Met
tegenzin. Dat geschiedt echter onvermijdelijk en instinctief.

Wederontmoeting met Diepenbrock
In 't jaar van zijn dood, in een zomer, overvol van den blauwen luister eener zon,
zooals wij er sedert geen meer zagen, was ik naar Frankrijk gegaan, nadat hij de
dagen van mijn leertijd verheugd en verrijkt had met de vreugde zijner muziek en
met de schatten zijner kennis. Het laatste werk van hem, dat ik hoorde was zijn Te
Deum, waarvan hij, om de overwinning der Geallieerden te vieren, en ervoor den
‘eeuwigen Vader’ te danken, een uitvoering georganiseerd had op eigen initiatief,
met eigen moeite, met een van verschillende kanten samengeroepen koor, en onder
zijn eigen leiding, welke ik nadien nimmermeer bewonderen zou (maar ik wist dat
niet) in haar zeldzame muzikaliteit en geniale doeltreffendheid, want Diepenbrock
bezat de gaven van een groot dirigent. Een ander Te Deum is hier toenmaals nergens
gezongen. Hij was de eenige. Op denzelfden Juli-avond, kort na de onderteekening
van het te genadige Verdrag van Versailles, dirigeerde hij ook de Hymne à la Justice
van Albéric Magnard, die in 1914 door de Duitschers gefusilleerd werd. Nergens
elders is toen een Hymne voor de Gerechtigheid aangeheven. Hij was de eenige.
En al die jaren gingen voorbij, vlogen om, waarin ik zijn stem niet vernam. Zijn
vertrouwde, zijn veel-melodische, zijn mediteerende, jubelende, machtige, innige en
heroïsche, zijn geïnspireerde en unieke stem. Te Parijs behoefde ik geen enkel concert
te bezoeken dat Mengelberg daar gaf, met of zonder zijn orchest, met of zonder zijn
koor. Mengelbergs bewondering voor Diepenbrock hield op bij onze grenzen, en
zelfs wanneer de dure reizen van onzen egotistischen export-kapelmeester gefinancierd
werden met uitsluitend Nederlandsch geld, durfde hij geen hypothetisch deficit
riskeeren van de recette, of een mogelijk deficit van het applaus, door het plaatsen
van Diepenbrock op een zijner programma's.
Ook de overige uitvoerende kunstenaars, Mengelbergs voorbeeld volgend, waagden
zich nimmer aan Diepenbrock, zelfs niet wanneer zij gepatroneerd werden door ons
Gezantschap, dat in deze zaken ongelukkig en onverdedigbaar neutraal bleef. Onze
jonge componisten, wanneer zij propaganda-tochten ondernamen, schenen zich
evenmin te bekreunen om Diepenbrock. Zij hadden ongelijk. Op alle manieren. Zij
hadden ongelijk als hun bewondering voor onzen meester niet verder ging dan die
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lauwheid eener waardeering met mondjesmaat. Zij verraadt verschrompeling en
onbegrip, tekort aan motiveerbaar enthousiasme. Zij hadden ongelijk. Want wij,
Nederlanders, bezitten in 't buitenland de stevige reputatie van een volk te zijn, dat
muzikaal-oncreatief is, en de verloochening van Diepenbrock bevestigde en
bestendigde deze faam, welke totaan de verschijning van den meester van het Te
Deum sedert drie eeuwen gewettigd was.
Beschouwden onze modernen Diepenbrock misschien als afgedaan? Wanneer 't
zoo was, dan hadden zij nogmaals ongelijk. Een waar, authentiek kunstenaar, en
Diepenbrock heeft genoeg bewijsbare kenmerken van authenticiteit, van
oorspronkelijkheid, meer dan genoeg voor een klein land, een werkelijk kunstenaar
is nimmer afgedaan. Te midden der modes, te midden der wisselende leuzen heeft
hij steeds de toekomst voor zich. Zagen zij niet, onze componisten, dat de Muziek
na den dood van Diepenbrock stilstond? Wij zijn nog altijd niet verder dan omstreeks
1914. Niet verder dan Das Heldenleben en de opera's van Strauss. Niet verder dan
de Fünf Orchesterstücke en Pierrot lunaire van Schönberg. Niet verder dan Le Sacre
du Printemps en L'histoire du soldat van Strawinsky. Niet verder dan Debussy en
Ravel. En niet verder dan Diepenbrock. De dooden zwijgen. De levenden repeteeren
zich onmachtig. Niemand kwam er, en nergens, na omstreeks 1914, die een nieuwen
klank bracht in de muziek, een ongekende techniek, niemand die naar 't leven luisterde
met eigen ooren, niemand die het in muziek vertolkte met eigen denken, zooals
Strauss, Schönberg en Strawinsky dat deden in hun goede perioden, zooals Debussy,
Ravel en Diepenbrock dat deden tot het einde hunner dagen, en niemand kwam er
na deze meesters van omstreeks 1914, die dezelfde onvoorwaardelijke, oude,
onverwoestbare hoedanigheid had der innerlijke bezieling en energie, welke
aangrijpen, meesleepen, verrukken met hetzelfde meesterschap, met dezelfde
heerschappij. Twee wereld-oorlogen veranderden niets in de muziek. Dit is een
ontstellende bevinding. Maar in haar werkelijkheid is zij onweerlegbaar.
Na een onderbreking van langer dan een kwart eeuw vernam ik dus opnieuw de
stem van Diepenbrock. Alsof er niets gebeurd was sedert, behalve dat hij er zelve
niet meer is. Wederom raasde een verscheurende tragedie door ons heen, en wederom
werd het vrede. Wij hadden de Bevrijding kunnen vieren met dit Te Deum, met dezen
souvereinen juichkreet en met dit smeekend gebed tusschen onzen jubel. Wij deden
het in ons hart. En het geschiedde als de intrede door een lichtende poort, onder een
triomf-boog, opening in den horizon, die daar met heel zijn pracht en heel zijn sier
altijd geweest was en wachtte. Geen enkel accent, geen enkele lijn, geen enkele kleur
van dit zingend monument verflauwde noch verbleekte, want wij hoorden sindsdien
geen sterkere of meer teedere dan dat sterke en teedere van Diepenbrock's Te Deum.
Niets van den bloei en grooten gloed, waarin het voor 't eerst weerklonk verwelkte,
niets van het vuur dat het in ons ontstak verminderde, en geen enkele der geheime
fouten, welke auteurs soms verbergen achter praal, verkilde een vroegere adoratie
tot illusie. Dit Te Deum dateert niet. Het is niet modern noch onmodern. Het is levend
geborene muziek gelijk die welke overbleef van twintig of van tien eeuwen her. Zijn
acht hoofd-thema's en neven-thema's bleven even onstuimig van aanroep en opvaart,
even concies, lapidair van vorm, even onvergelijkbaar van oorspronkelijkheid en
psychische draagwijdte als toen Diepenbrock ze vond. Hun lyrische en dramatische
gradatie, hun onderlinge handeling is nog even krachtdadig als toen Diepenbrock ze
met logisch inzicht en vervoering regelde. De orchestratie, die straalt en fonkelt in
alle forsche en zachte nuances van glans, kan getoetst worden aan ieder coloriet van
een vroeger of later instrumentaal palet. Zij taande niet. Zij kreeg geen barsten of
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grauwe vlekken. Zij heeft geen confrontatie te duchten, met wie dan ook. En de
innerlijke toon dezer muziek in elk harer expressies bleef zoodanig doordringend
dat hij, wanneer men hem gehoord heeft, nog dagen lang in ons nazingt.
Ik zou daarom willen, dat tegenover een werk als het Te Deum van Diepenbrock,
tegenover het gezamenlijke oeuvre van Diepenbrock, elke zweem van twijfel, elk
restant van inferioriteits-complex, waarmee de muzikale onvruchtbaarheid van drie
eeuwen ons behept heeft, voor immer werd uitgewischt tot in het intiemste binnenste
aller vertolkers, van den hoogsten tot den laagsten, van hem zelfs die de partijen op
de lessenaars zet. Dit laatste spoor van aarzeling en gebrek aan zekerheid moet niet
alleen verdwijnen van de lippen, het moet worden uitgeroeid tot in het begin van ons
denken en voelen. Het is goed en juist om te schrijven in het
Concertgebouw-programma, dat wij het Te Deum van Alphons Diepenbrock als een
hoogtepunt beschouwen der Europeesche muziek op het eind der vorige eeuw. Maar
wij moeten ook handelen volgens zulke woorden. Tot in de muziekwinkels toe, waar
ik achter de ruiten, bij deze heropvoering en herdenking, ten minste ergens, ten minste
één reflex had willen bespeuren van het spontaan bewustzijn dat een feit als
Diepenbrock's Te Deum tot in de kleinigheden der openbaarheid aandacht verdient.
En als wederom Van Beinum, die evenveel kan als Mengelberg, en die méér dan
Mengelberg zal kunnen, zoodra hij meer durft durven, als wederom Van Beinum
met zijn onovertroffen orchest en met zijn koor (dat gerust wat minder talrijk mag
worden) op reis trekt, laat hij dan in zijn koffers meenemen de Negende en Zevende
van Beethoven of Bruckner, de Matthaeus-Passion, desnoods een symphonie van
Brahms, het passe-partout werk van een Nederlandsch tijdgenoot, zooals Mengelberg
dat deed met de Ciaconna Gotica van Dopper, maar laat hij dan ook het Te Deum
van Diepenbrock meenemen. Op geen enkele buitenlandsche uitvoering van het
Concertgebouw-orchest zou muziek van Diepenbrock mogen ontbreken. Dit is geen
paradox, want m e t t e r d a a d vertegenwoordigt Diepenbrock een Europeesch
hoogtepunt. Wij zullen onze reputatie van muzikaal-oncreatieve natie behouden,
zoolang wij een meester als Diepenbrock tegemoet gaan met weifelingen, zoolang
wij niet onvervaard voor hem opkomen. Bij elken Nederlandschen musicus zal, zeer
verscholen soms, maar ook zeer fnuikend, dat minderwaardigheidsgevoel blijven
doorvreten, zoolang wij de eenige deugdelijke basis eener Nederlandsche Muziek,
welke Diepenbrock gelegd heeft, door onze halfheid, door ons tekort aan vertrouwen
blijven desavoueeren en saboteeren. Willen wij bouwen? Dan moeten wij niet
beginnen met te twijfelen aan de fundamenten.

Een Componist
Wanneer ik terugdenk naar de vier pianostukken van Rudolf Escher, welke hij noemde
Arcana Musae Dona, de geheimelijke gaven der muze, dan zie ik in mijn geest iets
als een gebouwd geheel, waarvan ik den vorm niet zou kunnen omschrijven, of slechts
met de grootste moeite, want herinneringen aan muziek komen uit de ijlste en
immaterieelste regionen, maar die ik voel als harmonisch, compact, van een mooie
aangename densiteit in zijn heldere en schaduwende vlakken, als een nieuw en
boeiend beeld dat zich grifte op mijn innerlijken horizon. Het werk van Escher bestaat
voortaan in me, het plantte zich in mij over als een treffende, levende, bekorende,
bijna grijpbare realiteit.
Dit is een aanduiding, een bewijs van de echtheid dezer muziek. Rudolf Escher
componeerde niet alleen noten en teekens, hij componeerde een persoonlijke,
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psychische ervaring. Ik kan haar reconstrueeren en herleven als een spannend
gebeuren, vanaf de eerste leege octaaf waarmee Arcana Musae Dona opent. Langzaam
vult de stilte zich met het zoekend, klagend, rouwend, tragisch, schokkend, pathetisch,
vlammend geluid van het prélude! Het kan zich niet voltooien en breekt eensklaps
af, als met een knal. De actie wordt voortgezet in een sneeuwwit, zeer tintelend,
uiterst stralend, vloeiend, vliedend, zwevend gebied, vol warme koelheid, en eindigt
wanneer er voor deze sfeer geen tonen meer bestaan, in het allerhoogste register van
het klavier, en op een wijze welke ik nimmer hoorde. Dit is de Toccata. De Chaconna
gaat aanvankelijk door in hetzelfde blanke wit, maar langzaam, mijmerend,
mediteerend, alsof het bewustzijn schromend naar de aarde wederkeert, en het wit
moduleert zich allengs naar zwart. De muziek schrijft een boog, wijd als het uitspansel.
Met een stormend gedaver van panisch rumoer brengt de Finale me nogmaals te
midden der tragedie van het Prélude, maar andere klanken bruisen op in heroïsche,
bevrijdende, overwinnende accenten en cadansen.
Zoo zagen wij Arcana Musae Dona een geordende, aangrijpende handeling worden.
De sonoriseering van het epos 1944. Het stuk eischt hier en daar een waarlijk
transcendente techniek van den vertolker. Jan Odé had er zich geheel aan gewijd en
Escher kon hem dankend de hand reiken na zulke verwezenlijking van een vermetelen
droom.

De ontvoering uit het Serail
Wat kan men méér verlangen van een voorstelling dan dat zij de warme herinnering
achterlaat van iets buitengewoons, iets geniaals, iets wonderbaarlijks? En dat men
er verstomd over staat, dat zulke eenvoudige muziek, die al anderhalve eeuw oud is,
nog zooveel tinteling, vonkeling, knettering, schittering, bruising uitzendt! Alsof zij
gemaakt werd van de edelste champagne.
Er waren bij deze première van ‘De ontvoering uit het Serail’ vier van de groote
passages, waar een schoonheid naar ons toekwam, welke onvergetelijk blijft. De aria
van Constantia uit het tweede bedrijf, het quartet van Constantia en Belmonte, Blondje
en Pedrillo, dat deze acte sluit, het duo van Constantia en Belmonte uit het derde
bedrijf, en de finale. Te midden der scherts en der kluchtigheden wordt Mozart daar
plotseling subliem, en aangedreven door zulk een verliefde, lyrische opvlamming,
dat men zichzelve nauwelijks gelooven kan bij het hooren eener dergelijke muziek.
Viermaal tien minuten, waar het geluk van in melodie te veranderen wordt
geschonken. Zijn er veel avonden dat men deze verrukking zoo gemakkelijk en
onweerstaanbaar ondervindt?
Het doet er dan weinig toe of hier en daar een toon, een tempo te betwijfelen valt.
Weg met alle critiek voor die minuten! Louise de Vries (Constantia), pas hersteld
van een ziekte, was niet volmaakt in 't begin, maar langzamerhand kreeg zij haar
geheele beheersching over een stem die eerst weifelde.
Justus Bonn had misschien meer wisseling in Belmonte kunnen leggen. Zijn tenor
echter klonk welluidend, sensitief en 't is ontzaglijk moeilijk om Mozart goed te
zingen en te spelen. Het Blondje van Berthe Lowey kwinkeleerde, huppelde,
melodisch, amusant en animeerend als een levend achttiende-eeuwsch plaatje. Jan
Voogt gaf een vlotten, genoeglijken Pedrillo en het verheugde hemzelf waarschijnlijk
't meest dat het tweede couplet zijner serenade vocaal beter uitviel dan het eerste.
Voor Osmin heeft de bas van Otto Couperus eigenlijk niet het volume, maar zijn
burleske rol was zoo voortreffelijk uitgewerkt, dat hij met de holheid van een paar
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lage noten welke hij mist, nog een komisch effect wist te bereiken. En gaarne had
ik de orchest-leiding van Willem van Otterloo een beetje leniger gewild, zwevender,
speelscher, luchtiger, nerveuzer, prikkelender, en zijn violen een tikje minder schraal
of schriel. Doch dat kan gebeuren over een week, als de geest der Ontvoering allen
dieper in 't bloed zit.
Het is bewonderenswaardig dat de N.O. dezen zeldzamen Mozart op haar repertoire
neemt. In de décors, het scenische en het choreographische verrichtte zij een
hernieuwing waarvan de sierlijkheid en het vernuft voor den eersten keer in de
geschiedenis onzer Opera behooren tot het domein van mijn collega voor tooneel.
Nog een andere opmerkelijke en onwaardeerbare innovatie was de tekst. Voor de
eerste maal bij de vertolking van een buitenlandsch meesterstuk vereenigden muziek
en Nederlandsche poëzie zich in de vertaling van Jan Engelman. Hij bewees, dat
Duitsche verzen overgebracht kunnen worden in 't Hollandsch, en niet alleen zonder
schade maar met winst. Dit vroeg een dichter. Hij is er. Wij hebben in kunstzaken
ook een regeering. Zij moet overal eischen, dat Engelman kan doorgaan met het
leveren van dit bewijs in verdere meesterstukken.

De laatste werkelijkheid van de cubisten en de abstracten
Het is bijna ongelooflijk, dat een beweging in de beeldende kunsten, die even voor
den eersten wereldoorlog werd ingezet door Vassily Kandinsky in Centraal Europa,
Piet Mondriaan, Theo van Doesburg bij ons, Robert Delaunay in Frankrijk, om slechts
de overledenen te gedenken, het is bijna ongelooflijk dat deze beweging naar de
uiterste abstraheering der dingen, welke nooit veel vaart nam, nooit veel gedruisch
maakte, nooit vooruit scheen te komen, nooit scheen te kunnen of te zullen raken tot
eenig doel van bereiking of verbreeding, het is bijna ongelooflijk, dat een beweging
welke zoo weinig bewogenheid teekenen wilde, niet meer dan een flitsend vliesje
ijs op het stilste water, niet meer dan een laatste trilling van het eindigende en
verstarrende leven, of een eerste trilling van het beginnende en haast spoorlooze
leven, een beweging naar de volstrekte rust, naar het absolute nulpunt, waar zoo
weinig plaats en tijd overblijft voor den rumoerigen, gebruikelijken mensch, waar
nauwelijks nog meetbare verschillen bestaan tusschen de verschijnselen, waar ieder
op elkaar gelijkend wordt als korrels zand, waar men een individualiteit enkel
identificeeren kan onder een machtigen microscoop, het is bijna ongelooflijk dat
zulk een vereenzamende, nirwanische, beweginglooze beweging, die niet één
duizendste der beeldende kunstenaars bewoog, die gedurende een kwart eeuw
onbewogen voortsloop, voortkroop, ondergronds of bovenaards, als een gedachte
welke niet verloren mocht gaan, als een droom welke niet vergeten mocht worden,
plotseling, na een tweeden wereldoorlog, te Parijs, de meest sensorieele, de minst
abstracte hoofdstad van ons continent, zich openbaarde in het evenement van een
Salon, negen-en-tachtig meesters ter abstracte realiteit tezamen bracht, die door de
gansche pers (op een enkele uitzondering na) geproclameerd werden als overwinnaars
en als voorbeelden van de toekomst.
Om het singuliere dezer kunst, haar kalm en nuchter delireerenden toon, haar
geleidelijk verkillend en ontzinnend effect goed te voelen, te ervaren, moet men zich
kunnen verplaatsen naar de zalen, wijder en leeger dan een zee, ruimer en kaler dan
een winter-uitspansel, tusschen de lei-kleurige muren van het Palais de New York,
waar de werken hingen of stonden, waarvoor ik eigenlijk geen naam weet, want het
abstracte is hier ondanks de dictionnaires synoniem met concreet, het niet-figuratieve,
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dus wat geen gedaante, geen vorm noch gestalte heeft, heet hier constructivisme, en
het flagrant onwezenlijke, onwerkelijke der gezamenlijke expositie werd genoemd
de Nieuwe Realiteit.
In het Palais de New York, bijbouw van het neo-assyrische Palais de Chaillot,
schouwburg en museum, roepen de wanden, lang als renbanen, hoog en ijl als
radiomasten, om een bedekking, om een vulling. De verhoudingen zijn gerekend
naar de maat van cyclopen, niet van den mensch. Deze woestijnen zouden gemijlpaald
moeten worden met kolossen. Niet met een teekeningetje, gekleurd of grijs, in
buigende of in hoekige lijnen. Niet met een beeldje van koperdraad. Ook niet met
een bonkig beeld van gesoldeerd plaatijzer. Onder het schelle licht van den dag,
onder de onbereikbare zoldering, werden die doekjes, draadjes en gegolfde ketels,
nietiger, fragieler, verlatener dan een spinneweb, een spiraalveertje van een horloge,
een stuk oud roest langs den rand van een veld. Niets van wat men hier geschilderd,
geteekend, geslöjd of gefröbeld zag, schijnt eenige consistentie te bezitten, eenige
mogelijkheid te laten tot zintuigelijk of andersoortig contact. Is deze sensatie een
gezichtsbedrog, een gevoelsbedrog, dat veroorzaakt wordt door het onevenwicht
tusschen de tempelafmetingen der schrale ruimte en de ielheid der voorwerpen
waarmee ze gemeubeld is? Zouden die schijnbaar onzinnelijke, ongrijpbare
voorstellingen vatbaarder voor mij worden in de matiger proporties eener kamer?
Vermorzelt de gigantische lijst het schilderij?
Ik weet het niet. Maar ik twijfel er aan of hierin de reden ligt van dat wederzijdsch
en ondoordringbaar isolement. Ik twijfel nog sterker er aan, na de
Mondriaan-tentoonstelling, deze geleidelijke evolutie van een langzaam zich
desincarneerenden geest, gezien te hebben in het Amsterdamsch Stedelijk Museum.
Te Parijs liep en herliep ik van zaal naar zaal, trachtend iets te onderscheiden, iets
te herkennen, iets te fixeeren in mijn geheugen. Het lukte mij niet. Ik poogde aan
deze overvloedige en gewis onuitputtelijke combinaties van cirkels, hoeken, ovalen,
ellipsen, van misschien zeer ingewikkelde, misschien nauwkeurig becijferde, maar
misschien ook toevallig geïmproviseerde geometrieën, een distinctief te geven, een
merk dat duidelijker, sprekender is dan een nummer, geen naam, geen titel desnoods,
maar toch iets wat daarop lijkt, om tusschen de afbeelding en mij een menschelijk
verband te leggen, een intelligente relatie te vormen. Het lukte mij niet. Elke
afbeelding en iedere maker zijn onbetwistbaar anders, en toch zijn allen hetzelfde.
Ik zocht eveneens naar een waardemeter, volgens welken men onder deze werken
een rang zou kunnen bepalen, een verschil tusschen genie en talent, tusschen dom
en verstandig, tusschen subliem en ordinair, krachtig en zwak, verdienstelijk en
gemiddeld, slordig en accuraat, tusschen inventie en routine, schoolsch en origineel,
tusschen meester en leerling, kunstenaar en dilettant. Maar ik vond geen enkel
criterium waarnaar ik mij zou kunnen leiden, ik zag zelfs geen kans op een criterium.
Met een minimum techniek, met een minimum oplettendheid zijn al deze afbeeldingen
navolgbaar, nabootsbaar, vervalschbaar. Gelijk ze allen, op onbelangrijke kleinigheden
na, verwisselbaar zijn. Enkel Kandinsky en François Kupka hebben een greintje meer
individueele physionomie, differentieering en onderkenbaarheid dan de overigen
hunner geestgenooten.
Menig natuurlijk of bovennatuurlijk argument zou kunnen worden aangevoerd
om te bewijzen, dat zulk een volmaakte gelijkschakeling of uitwissching der
persoonlijkheid tot de edelste deugden behoort en beantwoordt aan een geheimen en
sterken wensch naar den wederkeer tot de oorspronkelijke eenheid der scheppende
gedachte. Evenveel argumenten kunnen worden bijeengebracht om te pleiten, dat
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zulk een egaliseering der beeldende en zingende psyche een verdoemelijk gebrek is,
en een ware rebellie tegen den algemeenen regel, wijl zij strijdt met het principe der
individuatie in de veelheid, dat sinds den aanvang der dingen klaarblijkelijk door de
scheppende gedachte gesteld en gewild werd. Iemand kan mij ook komen zeggen,
dat ik niets begrijp van deze abstracte en concrete nieuwe realiteiten, welke officieel
gedefinieerd worden als non-figuratief, hoewel zij louter bestaan uit figuren. Men
kan mij tegenwerpen, dat ook alle negers voor een oppervlakkigen waarnemer op
elkaar lijken, alle Chineezen, alle blaren van een boom, alle grassprieten eener steppe
en alle voorbeelden van een geometrisch leerboek. Ik zou weer repliceeren dat men
met een dergelijke redeneering ook kan vrijspreken de treurigste heloten en zeloten
van het eentonigste en grauwste academisme. Ik zou zelfs kunnen vragen of deze
concrete abstracten misschien reeds een tikje academisch werden. Want dagen en
jaren al gingen over hen heen, en ook het moderne, het hyper-moderne (ofschoon
men dit dikwijls vergeet) kan gemakkelijk in academisme verzeilen.
Doch een stroom in de kunst, een wijziging in het schoonheidsconcept, vormt zich
niet en verbreidt zich niet door redeneeringen, zelfs geen rimpeltje in dien stroom.
Elk denken in lijnen of in klanken vloeit voort uit den drang en den dwang eener
kracht die verborgener werkt, zelfstandiger beschikt, en van verder, van dieper
aanstuwt dan de beweegselen welke wij formuleeren met het wikkend intellect. En
al heb ik niet het geringste verlangen om een wereld te bewonen, waarin de beeldende
of klinkende abstractie zou domineeren, waar ik niets meer te zien zou krijgen dan
het synthetische of analytische maar steeds onnoembare residu van het zinnen en
voelen der scheppende kunstenaars in graphische raadselteekens, die steeds
onassimileerbaar zullen blijven, zoowel met mijn eigen gestalte en organisme, met
mijn heele doen en laten als met het gansche omringende animale, vegetale en
atmosferische leven, ik kan toch niet loochenen, dat deze kunst, die het zichtbare
nog slechts wil beelden als een verstrengeling der geteekende trillingen, welke het
afzendt, schijnt aangedreven uit de grondelooze verte waar de trilling ontstaat. Sinds
een viertal eeuwen toont het Europeesche hart een furieuze drift en haast om de
essens der dingen te naderen, te vangen, te beheerschen. Aan dezen veroveringstocht
namen ook de beeldende kunstenaars deel, en waar elders zou het eindpunt der
penetratie van de stof kunnen liggen dan in het ideogram, het hiëroglieph, in een
soort van met x-stralen doorlichte foto, in een schematisch geraamte der vibreerende
materie?
De evolutie van de cubisten naar de abstracten voltrok zich met een mathematische
logica en als een natuurlijke groei. Er was echter meer durf noodig, meer
offervaardigheid, meer ascese, meer volharding, meer onzelfzuchtigheid om zich
aan de abstractie te wagen dan om het cubisme te stichten, dat immers talrijke
verbindingen onderhield met de gewone menschelijke, oogenschijnlijke werkelijkheid.
De abstracten hebben elke aanschouwelijke betrekking of verwantschap met de
optische waarneming van de aarde verbroken en tevens, voor langen tijd ten minste,
elke communicatie met de maatschappij. Te midden van het uiterst reëele, het uiterst
vormvaste moderne leven debuteerden de abstracten heldhaftig als kluizenaars in
een wildernis. Wie onzer heeft niet met een beetje medelijden, ironie en veel scepsis
neergekeken op de eerste doeken van Mondriaan? Het is wel jammer dat hij en Van
Doesburg de opening van dezen Parijschen Salon, en zijn journalistieken triomf,
hebben moeten bijwonen van uit hun concrete ruimteloosheid, waar volgens Plato
en de Egyptische theologie, de verschijnselen gedacht worden. De eenige Fransche
criticus (Waldemar George) die tegen de abstracten bezwaren opperde, meende zich
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hiertoe genoopt omdat hij in de plotselinge en onverwachte instemming, waarmee
de geometrische kunst begroet werd (als bij den inzet eener hoog-conjunctuur) een
bedreiging ducht voor de traditioneele schoonheid, welke hij tot en met Picasso en
Sérafine verdedigde. Het is inderdaad waarschijnlijk dat de jonge schilders, en ook
oudere, wier aandacht door het succes getrokken wordt naar een stijl die geen
modellen vergt, geen medewerking van de buitenwereld, een vleug techniek van het
penseel, en slechts zooveel fantasie of andere psychische inspanning als vereischt
wordt voor theoremen die men stelt en oplost naar believen, het is meer dan
waarschijnlijk zelfs dat honderden kunstenaars wier innerlijk magazijn tot nu toe
gestoffeerd was met de requisieten voor een stilleven, een naakt, een interieur, een
huis, een straat, een landschap, en die hopeloos naar een eigen visie zochten op zulke
gevallen, aan het teekenen en kleuren zullen gaan van kromme en rechte, spiralende,
cirkelende, kruisende, krullende, losse en hechte, lichte en zware, stijgende en dalende
lineamenten, streng of grillig, gebaseerd of niet op rigoureuze cijfers en maten. De
tweede Salon der Nieuwe Realiteiten zal niet negen en tachtig exposanten vergaderen,
doch acht honderd negentig. Ik ben zeer benieuwd naar deze vermenigvuldiging en
haar artistieke opbrengsten. Want hoe ik ook peins, ik bespeur in de richting der
concrete abstractie niet het geringste uitzicht op ontwikkeling, vooruitgang of variatie.
Alle voorwaartsche wegen zijn afgesneden door een grens. In deze gebieden bestaan
geen dimensies, is er geen groot noch klein, mooi noch leelijk, bekorend noch
vervelend. Tegenover hen ligt niets meer, geen land om te ontdekken, geen water
om te bevaren. Zooals de dood trokken zij een scheidslijn welke niemand overschrijdt
en waarachter niets verroert. Onder de verschillende gevaren welke de mensch zich
bezorgt, zal dit niet het ergste schijnen en graag te verwaarloozen. Toch blijft het
een risico, en wie weet wat er schuilt in een kleurig symbool waardoor de kunstenaar
ontwijfelbaar te kennen geeft, dat hij zich van het leven gelijk het zich openbaarde,
afwendt, alsof hij het niet meer beminnen kan?

Een jurk - Een vergissing - Een beetje snobisme
Eileen Joice, pianiste, kwam de trappen afgezwierd als een groote chrysanth, als een
wondervogel uit duizend-en-een-nacht, als de materialisatie eener lieflijke verschijning
uit de verhalen van Sir William Crookes, als het rose wolkje van een mooien dageraad.
Zij droeg een satijnen jurk die glanzend om haar heen golfde, omlaag schuimde, en
bijna waaierde als een crinoline. Princes uit de Renaissance, hofdame uit het Second
Empire, onder het helle licht der luchters die glinsterden in het gladde, marmeren
zwart der piano. Zij zat fier recht tegenover haar instrument, dat zij aan de onderzijde
van het klavier even aanraakte met de vingers, mijmerend, streelend, alvorens het
spel te beginnen. Een schilderij van rose en zwart in een halo van gulden klaarheid.
Wij zagen dit van uit een half-duistere zaal en applaudisseerden. Een stukje hooge
civilisatie in haar herfstij.
Gedurende een poos woog deze gratie op tegen het tweede piano-concert van
Tsjaikofsky. Maar niet lang. Waarom raakte dit werk in de vergetelheid? Waarom
wordt het bijna nimmer uitgevoerd? Omdat het te leeg, te oppervlakkig is, of omdat
gemiddelde virtuozen het nog te razend moeilijk en te weinig loonend vinden?
Vermoedelijk om beide redenen gelijk. Het is louter technische goochelarij, met af
en toe een uithaal van sentimentaliteit of vulgair vermaak. Een kermis der ijdelheid.
Het duurt ruim een half uur en interesseert geen minuut.
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De handen en rose vingeren van Eileen Joyce krieuwelden over de toetsen in
vervaarlijk snelle dubbele octaaf-zwermen, van onderen naar boven, van boven naar
onderen, extra-vagant, altijd dezelfde, altijd bereikte vaardigheid en bezigheid welke
dienen tot niets, altijd zinloos. Het werd gauw als op een bioscoop-doek waar de
handeling stilstaat, waar niets meer gebeurt dan een wriemelend beweeg, of als op
een gramophoon-plaat die doordraait in dezelfde gleuf. Men duizelde en griezelde
ervan.
Dit was verdraaglijk en in zekeren graad verdienstelijk omstreeks 1880, toen Liszt
en Alexander Siloti ongeveer de eenige pianisten waren die zulke acrobatieën
aankonden. Met een pathetische fantasie, een romantisch gebaar maakten zij zichzelf
en hun tijdgenooten wijs dat er muziek stak achter dezen banalen klinkklank. Zoo'n
transformatie behoort nog immer tot de mogelijkheden. Doch wanneer dit harmonische
gerinkel en gerammel worden weergegeven als pure mechaniek, dan baten gratie en
rapheid niemendal. Want wij kennen ze nu van honderden, die pure mechaniek. Bij
allen is ze eender. Enkel het costuum verschilt.

Een vergissing
Het brengt risico mee om te concurreeren met Wagner's Tristan. Toen de nieuwe
bewerking der middeleeuwsche legende door Joseph Bédier een succes werd, heeft
Debussy eraan gedacht om haar te arrangeeren als muziek-drama. Per slot liet hij dat
plan varen. Frank Martin, een Zwitser uit Genève, heeft het gewaagd, en noemde
zijn werk een oratorium.
Dat iemand de sage van Tristan na Wagner nog zou willen behandelen als oratorium
(d.i. als opera zonder décor en zonder costuums) kan ik mij desnoods voorstellen.
Maar dan hadden tegenover de koren, die den beschrijvenden en een deel van den
verhalenden tekst voordragen, de personen van het drama niet mogen terugwijken
naar dezen gezongen achtergrond om zich slechts nu en dan te uiten als momentane
individualiseeringen van het koor. Dit procédé belemmert hun bestaan. Zij blijven
schimmen. Iedere schijn zelfs van actie, van dramatische progressie, wordt daarmee
vermoord.
Ik zou me er ook mee kunnen vereenigen, dat de historie van Tristan verteld wordt,
niet door een koor, doch door een enkelen verhaler, door een Troubadour b.v., die
naast zich de personen der tragedie zou kunnen laten acteeren, en wier handelingen
hij toelicht.
Maar het lijkt me in te druischen tegen alle redelijkheid om dan de rol van dien
Troubadour te doen vervullen door een koor dat de sage reciteert, terwijl slechts af
en toe de personen der handeling zich als solisten mengen in hun geschiedenis.
Deze beide fouten zijn absoluut onverdedigbaar, en doodelijk, wanneer het
verhalende koor en de personen van het drama niet duidelijk gescheiden zijn in hun
muzikale accenten en kleuren, zoodat de twee elementen: actie en commentaar op
de actie, voortdurend verwarrend in elkaar vervloeien. Dit was ook een der
hoofd-fouten van The Rape of Lucretia. Het oratorium van Martin, Le Vin herbé, de
gekruide wijn zooals hier Wagners tooverdrankje heet, lijdt aan hetzelfde
constitutioneel gebrek.
Bij zulke organische feilen, die fnuikend zijn, heeft het weinig zin over de verdere
eigenschappen der compositie te discuteeren. Een sterke originaliteit had dit
hybridische, ongewervelde, weinig gekarakteriseerde werk wellicht kunnen redden.
Maar zij ontbrak. Alles verliep in korte melopeetjes der violen met pizzicato's van
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bassen, in recitativisch gezongen proza-tekst door koren of soli, eentonig begeleid
met gedragen, tonale of dissoneerende accoorden die bekende bogen volgen. Soms
een melodie of aanloop van melodie. Nergens iets gekruids. De partij der piano was
zeer conformistisch en plat. Het geheel grauw, vaal, saai, zeurend. Geen oogenblik
begrijpt men de noodzakelijkheid, de gewenschtheid dezer half-lyrische,
half-declamatorische zetting. Alles stond in denzelfden monochromen toon. In zijn
Lucretia gebruikt Britten elf instrumenten. In Le Vin herbé heeft Martin er acht;
zeven strijkers en een piano. Het is verbazingwekkend welk een formidabel verschil
een paar instrumenten min of meer kunnen geven in het resultaat.
Maar het is goed, zooals ik reeds zei bij Lucretia, om elk werk dat eenige nieuwheid
of eigenaardigheid bezit, spoedig te kennen. Hiervoor hadden bij deze gelegenheid
de ‘Concertgebouwvrienden’ het initiatief genomen en een uitvoering van Le Vin
herbé door een gansche schare van solisten mogelijk gemaakt. In verhouding naar
de talrijke zwarigheden van intonatie, welke Martin berokkent, was de vertolking
onder leiding van Felix de Nobel ruim voldoende. Bij die eene, schijnt me, kan men
met gerustheid blijven.

Een beetje snobisme
Het was misschien nuttig dat het Britsche Ministerie van Opvoeding een film liet
vervaardigen om Engelschen kinderen te leeren hoe de instrumenten zijn van een
orchest. Ofschoon ik niet begrijp in welk opzicht men de muzikale kennis en
belangstelling kan vermeerderen van een meisje of jongen knaap door hun te vertellen,
dat de contrabassen de grootvaders zijn van de familie der strijkers, dat de harp de
neef is (waarom niet 't nichtje?) der viool, de piccolo het broertje der fluit, dat de
houten blaasinstrumenten met den mond geblazen worden (waarmee anders?) de
koperen blaasinstrumenten dito, dat de klank der trompet ons allen welbekend is, en
dergelijk, deels onjuist, altijd primitief geleuter, dat vier pagina's vult, maar geen
brein.
Ik begrijp nog minder dat Benjamin Britten deze grondelooze onnoozelheden,
waarbij hij muziek schreef, in levenden lijve en uit een gewichtig foliant komt
reciteeren voor volwassen menschen, geenszins idioten, die er heusch wel eenig
vermoeden van hebben dat de houten blaasinstrumenten gemaakt zijn van hout.
Kinderen reeds zouden hem kunnen antwoorden dat er zilveren fluiten bestaan (in
het Concertgebouw-orkest o.a.) en dat het er weinig toe doet of een trompet van
koper is, van hout, of van karton. Ik zag onlangs (bekoorlijk schouwspel) een jongetje
van 7 à 8 jaar op een kleinen motor, en met zijn broertje van 3 à 4 in de sidecar, door
de Amsterdamsche straten rennen op een los motorwiel begeleid door zijn vader. Ik
zou de opinie willen kennen van dezen jeugdigen technicus over de muzikale
onwijsheden welke Benjamin Britten zijn ondernemende generatie denkt te moeten
inlepelen! Hij zou protesteeren, dunkt me; en terecht. Hij zou 't vertikken om te
grazen genomen te worden. En wij dan!
De muziek, waarmee Britten deze onderrichting illustreerde, was weinig beter en
maar zelden geestiger dan zijn bewaarschool-tekst. Een thema van Purcell, dat in
zijn begin de allures heeft van Star Spangled Banner, doch daarna verloopt in
tierlantijnen, wordt verwerkt tot variaties waarvan elk op zijn beurt de
eigenaardigheden van een instrument aantoont. Uitstekend idee. De demonstraties
echter (uitgezonderd de variaties voor harp en slagwerk) geschiedden met de meest
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platvloersche voorbeelden van wals, marsch, galop, drenzende elegie, welke noch
een groenen, noch een rijper hoorder zullen verlokken naar het geheim der Muze en
hem evenmin zullen overtuigen van haar waarde. Een slotfuga ontbrak natuurlijk
niet, vergezeld van een nonsensicale definitie daarvan. (‘In een Fuga spelen alle
instrumenten precies hetzelfde thema, maar zij doen dit na elkaar!’) Zooals Britten
belieft. Hij was niet verplicht tot een fuga. En wat voor nut heeft het om te bewijzen
dat hij geen echte fuga kan schrijven, even goed als Reger b.v., en dat hij temidden
van den muzikalen stroom niet zijn melodie van Purcell kan lanceeren zonder den
gang radicaal te stremmen? Ook dat doet Reger beter.
Britten werd in zeer korten tijd en vroeg beroemd. Er zijn componisten noodig.
Maar laat hij bezorgd zijn voor den roem, die even snel verloren kan gaan als
gewonnen worden.

Bruno Walter - Een pianiste - Quartet van Hindemith - Manuel de
Falla
Onder de vele componisten, die ik een orkest zag dirigeeren en die zeer uiteenliepen
van temperament, zooals Pierné, d'Indy, Ravel, Debussy, Diepenbrock, Strauss,
Mahler, Reger, Strawinsky, en nog enkele anderen, ontmoette ik er geen, die zijn
gebaar niet bepaalde tot het strikt noodzakelijke en het eenvoudigste. Zelfs Mahler,
die op de repetities dirigeerde als een ware demon, als een dansende Kobold, een
springende vuur-geest, een derwisch, werd op de uitvoering een bijna onbeweeglijk
beeld, dat leidde met de oogen, doch dat de mimiek van handen, armen, romp en
beenen reduceerde tot het onmisbare en onvermijdelijke. Uit de eenstemmigheid
waarmee de componisten het dirigeeren opvatten, heb ik allengs de conclusie
getrokken dat hun methode door hen gewenscht wordt, dat zij haar zouden eischen
wanneer zij konden, en dat zij haar terecht wenschen, wijl hun dirigeeren zonder
pantomine voldoende doeltreffend is en vèrreweg het meest bevorderlijk voor een
juiste weergave en een ongestoorde ontvangenis der muziek.
Onder alle hedendaagsche dirigenten die niet componeeren, of die het componeeren
lieten varen, houdt Bruno Walter zich het strengst aan de norm welke unaniem door
de componisten gesteld wordt. Hij is nooit de Solist, naar wien de aandacht
convergeert, rondom wien de klank zich concentreert. Hij is nooit de mimicus, die
meent den zin der muziek te moeten verduidelijken, te verlevendigen, aan 't verstand
te brengen door toevoeging van een gebarenspel dat dikwijls dubieus schijnt, dat een
symphonie nimmer vraagt, en dat vloekt met haar essens van gestaltelooze energie.
Te midden eener reeds meer dan vijf en twintig jaar oude mode van opzichtige
gesticulatie, van sierlijke of potsierlijke hansworsterij, welke bestudeerd wordt voor
een spiegel en terwijl een gramophoon de compositie afdraait, welke desnoods kan
passen bij de muziek, doch welke aan de muziek eigendunkelijk wordt toegevoegd,
waardoor de klinkende materie zelve echter zelden of nooit beïnvloed wordt, te
midden van dat algemeene, ijdele, overbodige, dikwijls paskwillige vertoon bleef
Bruno Walter de sobere, de zuivere, de zaakkundige, en de magistrale Tacticus.
Weliswaar heb ik Strauss de Jupiter-symphonie van Mozart zien dirigeeren met
tienmaal minder gebaar en toch mededeelzamer, overtuigender, zegevierender dan
ik haar nu hoorde onder Walter. Maar als Walters overdadige activiteit hier den
geluidsstroom bezwaarde en belemmerde, zij kwam ten minste voort uit het rhythme
en de melodie van Mozart. En mij dunkt dat Diepenbrock, die met zoo geraffineerd
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gevoel en intellect den cadans eener zingende phrase wist te beluisteren en wist te
regelen, tevreden zou zijn geweest over de intonaties en de accenten welke Bruno
Walter legde in zijn Lied der Spinnerin en Der Abend.
Ik houd deze kleine dingen voor ware meesterstukjes, onovertrefbaar van vorm
en van expressie. Ik daag iedereen uit om mij in de heele buitenlandsche muziek
twee liederen aan te wijzen, welke tot in hun geringste details even gaaf of gaver,
met even simpele, even wonderlijke tonen, een zeer edele opwelling gerealiseerd
hebben van het menschelijk gemoed. Deze liederen werden niet uitgevoerd sinds
1910 en men kan naar deze verwaarloozing de zorgzaamheid waardeeren welke de
leiders onzer muziek besteed hebben aan onze nationale schatten. Bruno Walter
kende ze dus niet. Nog minder dan ik. Toevallig, en zonder dat hij het vermoeden
kon, zag ik Walter met deze liederen bezig op een repetitie van het orchest. Dat is
de beste gelegenheid om snel en accuraat de muzikale intelligentie te kennen van
een dirigent. Uit de wijze waarop hij zich het probleem stelt. Uit wat hij zoekt en
vinden wil in de noten eener partituur. Uit de wijze waarop hij het gevondene
verwerkelijkt in het orchest-spel. Ik werd getroffen door Walter. Ik werd verrukt
door Walter. Zonder dat hij erop verdacht was kon ik mij vergewissen welk een
eminent musicus hij is. Hoe direct en instinctief hij deze noten-teekens, voor hem
vreemd, gelezen en begrepen had in hun wezen, in hun uitdrukking. Onze journalisten
hebben dit niet vermeldenswaardig geacht. Ik wel. Sommigen hebben in hun
beschouwingen over Walter den naam Diepenbrock niet eens geciteerd. Het is een
zonderlinge manier om van het goede dat wij bezitten of verkrijgen te getuigen. Het
zal een juister inzicht bewijzen in de behartiging onzer muziek wanneer deze negatieve
houding verandert. En spoedig, hoop ik.
In de Vierde van Mahler riep Bruno Walter vele vroegere herinneringen op. Ik
dacht aan de verzen van Baudelaire: Nous avons dit souvent d'impérissables choses......
Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses...... Bruno Walter verstaat de kunst om
gelukkige minuten levend te herroepen uit den vervliegenden tijd.

Een pianiste
Geen enkele kracht in ons wereld-deel heeft stilgestaan en allen hebben zich geuit
in hare opperste macht. Even vóór en tijdens de vernietiging van half Europa,
voltooide zich in Parijs het wonder, dat twee jonge armen en handen reeds zijn tot
een mirakel van de zuiverste, sereenste, onberispelijkste, schijnbaar
bovenmenschelijke mechaniek, toegepast op de toetsen van een klavier, en aangewend
als middel tot muziek, als middel tot betoovering, bedwelming, extase,
verhonderdvoudigend leven.
Monique de la Bruchollerie is niet enkel een mechaniek van de uiterste precisie.
Zij is ook de muziek welke zij speelt. Om haar techniek te verwerven heeft zij
duizenden uren moeten studeeren, en na alle maanden, jaren van harde, dorre, koppige
oefening staat zij nog even nieuw, even ongerept en even aangegrepen tegenover de
compositie als de componist zelf in de oogenblikken dat zij hem bevloog, dat hij
haar najoeg. En zeer eenvoudig. Alsof 't niet anders zou kunnen.
Het is buitensporig zeldzaam dat een volkomen beheersching der materie
nauwkeurig en ononderbroken correspondeert met een directe, juiste, voortdurende
en volledige aanvoeling der geschreven teekens, met een bijna letterlijke,
onophoudelijke vereenzelviging tusschen den meester die de teekens noteerde en
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zijn tolk. Zooals deze pianiste Chopin speelt hoort men het eens, misschien twee
keer in een kwart eeuw.
Ik hoop, dat Monique de la Bruchollerie ook in den roem welke haar wacht, de
levenwekkende vonk die zij in zich draagt zal behouden. Haar eerste concert te
Amsterdam, voor den Kunstkring, zonder orchestralen achtergrond, geheel alleen
aan een piano op een open podium in een groote zaal zonder eenige suggestie van
decor, is een moment geweest van de hoogste civilisatie. En haar altijd mogelijke
lente.

Quartet van Hindemith
Na het Amsterdamsche Strijkkwartet van Nap de Klijn, Dick Vos, Paul Godwin en
Maurits Frank, een uur te hebben hooren musiceeren, zonder een zweem of een spoor
van die benauwende, vervelende, aftandsche, ontzenuwde en ontzenuwende
bedruktheid, morose zwartgalligheid, welke de meeste beroemde en niet beroemde
vertolkers van muziek met zich sleepen als een looden mantel uit den zooveelsten
cirkel der hel, - na deze vier mannen te hebben hooren spelen, werkelijk spelen, niet
enkel als zeer uitstekende vaklieden, als een evenwichtig, zeer mooi geordend
ensemble, maar ook met een frissche, jonge, sterke, en uitmuntend beheerschte,
harmonische vitaliteit, stel ik dit Amsterdamsche viertal zonder aarzelen op gelijke
hoogte in mijn bewondering als alle buitenlandsche quartetten die ik ken. Ik zou het
zelfs hooger plaatsen wanneer de sonoriteit der eerste viool een tikje milder, weeker
was, de klank der violoncel daarentegen een greintje solider, penetranter, en dit,
dunkt me, deze laatste mise au point, kan met een beetje moeite verwezenlijkt worden.
Het Vijfde Quartet van Paul Hindemith, dat als première kwam, dateert uit 1943.
Het geeft in zijn kalme en in zijn onstuimige tempo's altijd zeer actieve muziek. Maar
deze activiteit is louter bewust gedacht, gewild van oorsprong, louter materieel en
formalistisch van uitdrukking. Een activiteit welke door de hersenen gedirigeerd
wordt, uiterst zelden gedreven door het diepste instinct. Technisch gaat het niet veel
verder dan de eerste Schönberg. Van een fonkelnieuwe visie, gelijk in de quartetten
van Debussy en Ravel, op andere mogelijkheden met vier strijk-instrumenten, is bij
Hindemith geen sprake. Slechts voor een korten duur zag ik een waarlijk actieve
psyche ingrijpen en even domineeren. Dit gebeurde bij de prachtig polyphone en
meesterlijk dissoneerende passage waarin het gefugeerde slot-deel culmineert, vóór
den inzet der verrassende, glimmerende pizzicato's waarmee het eindigt. Hier was
Hindemith zichzelf; tegelijk boven en buiten zichzelf. Zoo had ik zijn geheele werk
verlangd.

Manuel de Falla
In de kringen der Russische Balletten en de Revue Musicale, waar de muzikale
toekomst fermenteerde, in de caleidoscopische kijkers van Serge de Diaghilev en
Henry Prunières, die zich slechts te verroeren hadden om een onbekend genie te
vinden in hun perspectief, was Manuel de Falla omstreeks 1920 een der componisten
op wie zij rekenden, omdat ontdekkingen de reden vormden van hun bestaan. Tijdens
die van allerlei jeugd en vertrouwen radieerende, exalteerende jaren of vlak ervoor,
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schreef hij El Amor Brujo, de Liefde Toovenaar, El Sombrero de Tres Picos, of Le
Tricorne, Les Nuits dans les jardins d'Espagne, en El Retablo de Maese Pedro, zijn
laatste groote, tegelijk boeiende, tegelijk ontgoochelende noviteit. Daarmee had hij
den toer gedaan rondom zijn persoon, en van de verwachtingen welke zijn eerste
creatieve periode wekte, is niet het twintigste part vervuld, hoewel hij in deze week
na zijn sterven zeventig jaar zou worden.
Te Parijs wonend tot den oorlog van 1914, en er teruggekeerd toen Parijs hem
weer bewoonbaar scheen, was hij bevriend met Debussy, Paul Dukas, Strawinsky
en Ravel. Zijn innerlijk spectrum was gestreept met de kleuren zijner vrienden. Hij
had dat klavier zijner trillingen waarschijnlijk wel gaarne uitgebreid en voltooid met
een individueelen, origineelen toets. Maar een Spanjaard die zijn innerlijk wezen
construeert op de Andaloesiaansche, de Castilliaansche, of een andere Spaansche
folklore, zal nimmer geraken tot een eigen melodie, een eigen rythme, een eigen
verklanking van het leven. De Spaansche folklore is te gekluisterd in enkele typische
formules, onwrikbaar als de tralies van een kerker, om lucht, licht en ruimte te laten
voor de vrije evolutie van een componeerend mensch.
Het was echter misschien niet alleen zijn aangeboren, onontkomenlijke folklore,
waarin De Falla doodliep, het was ook het moordend klimaat van 1920 tot 1939 dat
hem langzaam verstikte, evenals zoovele anderen, die niet de kracht of den moed
vonden om er zich aan te ontrukken. Het Spaansche fascisme, dat dichters fusilleerde,
dreef hem naar Zuid-Amerika. Gruwelen, angsten of leed kunnen wellicht zoodanig
de ziel en haar herinnering ontzinnen dat geen muziek nog denkbaar is. Want De
Falla was even sensitief als buitengemeen intelligent. Zelden waardeerde ik ergens
een zoo fijn gesculpteerd, geciseleerd hoofd als het zijne. Geen ras. Neen. Beter. Het
geduldige, vernuftige, perfecte werk van eeuwen, generaties, en rassen. In dat mooi
belijnde hoofd condenseerden zich enkele liederen, enkele orchestrale fantasieën, en
enkele echo's der nachten in de tuinen van Spanje, welke nog lang zullen voortzingen.
Niet genoeg om hem onvergankelijk te maken. Doch genoeg om van hem te houden,
om hem af en toe met dankbare sympathie te herdenken.

Dirigenten
Het systeem der onderlinge uitwisseling van beroemde dirigenten, zooals dat
tegenwoordig door het Concertgebouw wordt toegepast, komt waarschijnlijk een
beetje duurder uit dan bij de geheel rationeele exploitatie eener instelling toelaatbaar
is, maar zooals Charles Munch en de Hollandsche adviseurs die zijn programma's
samenstellen, hun taak opvatten, valt er tegen een systeem, dat gelijk alle dingen
goed en slecht kan worden aangewend, van een artistiek standpunt tenminste niets
aan te merken.
Zulk een uitwisseling is profijtelijk voor Munch, die hier in Amsterdam binnen
twee weken meer zuiver-muzikaals kan uitrichten dan gedurende vier maanden te
Parijs, waar alle orchesten, karig gesubsidieerd (dat der Radio uitgezonderd) op de
recette leven, van de recette elke repetitie bekostigen (dus bezuinigen) en van de
recette de keuze der te spelen werken (of ze een talrijk orchest vorderen en
supplementaire instrumenten; of ze attractief genoeg zijn om een zaal te vullen) moet
laten afhangen.
Zulk een uitwisseling is ook profijtelijk voor ons orchest dat onder een vasten
dirigent gevaar loopt te verstarren in een uniformen stijl, te verslappen in een brillante
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maar monotone routine, en langzaam aan gesloten te raken voor een spontane
belichaming van den geest der muziek. Het lijkt mij raadzaam, dat ons orchest, zoo
lang vereenzijdigd door den despotischen stok van Mengelberg, dit voordeel van
vreemde dirigenten helder en zakelijk inziet, dat ons orchest elken buitenlandschen
leider met den meesten goeden wil, de meeste onbevangenheid en bereidvaardigheid,
en zoo weinig sceptisch mogelijk tegemoet treedt. Ik begrijp uitstekend dat
orchest-spelers in hun binnenste een dirigent-virtuoos, wiens overbodige groote en
kleine foefjes, berekend op het publiek, zij zonder twijfel nog beter doorzien dan ik,
geneigd zijn als een circus-vertooning en als een symptoom van decadentie te
beschouwen. Dat kunnen die trucs gauw worden. Ik geloof zelfs, als ons orchest een
menigte indicaties van handen, armen, romp en beenen zijner woelige tijdelijke
leiders strikt, stipt, letterlijk had opgevolgd, dat wij een zonderlingen, een
sensationeelen en absurden heksen-sabbath zouden hebben bijgewoond. Tegenover
al dat onverantwoordelijk gebaar, die schreeuwende disproportie tusschen middel
en doel, oorzaak en gevolg, al dat noodeloos gegesticuleer in de ruimte, wordt de
functie van den orchest-speler, die de muziek respecteert en zichzelf, zeer lastig. Een
zekere graad van apathie, van onverroerbaarheid is bij hyper-gepassionneerde,
quasi-bezetene dirigent-virtuozen absoluut noodzakelijk, want anders verzeilden wij
in fantastische, tragi-comische parodieën. De apathie echter, in beginsel gewenscht,
onontbeerlijk, moet niet verheven worden tot stelregel. Wij vallen dan in 't andere
uiterste, waar niets meer gebeurt of te weinig. Zij moet gedoseerd worden met inzicht.
Bij elken dirigent-virtuoos is er iets te nemen en iets te laten. Het scheen me toe dat
onder Charles Munch onze strijkers de grens, tot welke zij zich wilden laten
meesleepen, te eng getrokken hadden. Zij reageerden niet genoeg, te traag. Zij zouden
erbij gewonnen hebben wanneer zij de passie, welke Munch drijft, onbekrompener
hadden weergegeven. Het peil van actie, vibratie, bewogenheid, dat men kan
aanvaarden, was hier niet benaderd.
Die uitwisselingen van dirigenten zijn ook voor ons, hoorders, profijtelijk. Wij
ervaren met verrassing, met verwondering, die soms reeds verrukking is, hoe de
muziek, van nature fluïde en vormeloos zoodra zij klinkt, hoewel gevangen in
dwingende teekens, ons verschijnen kan als steeds verschillende indrukken en
ontroeringen. Een geringe wijziging slechts in de accentuatie, een dier honderden
denkbare nuances in een klank, in een rhythme waarvoor geen noteering bestaat, en
het bekende wordt plotseling onbekend, het oude nieuw. Wanneer de componist
eerlijk is met zichzelf zal hij deze verscheidenheid der expressie niet hekelen als
ontrouw aan zijn tekst, want bij dagelijksche ondervinding weet hij, hoe dikwijls hij
componeerende varieert in een tempo, in zijn visie op den klank, een tikje harder,
een tikje weeker, dan weer wat lichter of dan weer wat donkerder, hoe hij zich bij
wijlen afvraagt of een crescendo en een decrescendo in hun effect eigenlijk niet
hetzelfde zijn. Er is geen muziek welke een schriftelijke, streng nauwkeurige
interpretatie verdraagt. Er is ook geen muziek die niet een aantal mogelijkheden van
vertolking bevat. Geen enkele vertolking kan gelden als wet. Maar elke vertolking
is geldig en juist, mits zij niet fundamenteel van het gemiddelde afwijkt, en mits zij
door een innerlijken impuls gericht wordt. Zoo gaf Munch in de Haydn-variaties een
Franschen Brahms, textueel dezelfde dien wij kennen sinds lang, maar als voorstelling
van klank en beweging van klank in diametrale oppositie met wat wij gewoon zijn.
Alleen reeds de manier waarop hij het thema door de houtblazers deed intoneeren
en gevleugeld, zacht en zwevend in de lucht plaatste, was zijn reis naar Amsterdam
waard. Wegens de onbelangrijkheid van Brahms' psychisch gehalte en de beperktheid
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zijner gezichtshoeken, valt het stuk niet te redden, en enorme pogingen om eruit te
halen wat er niet in zit moesten mislukken. Maar 't werd nieuw. Ik kreeg dezelfde
sensatie bij den Tombeau de Couperin van Ravel. Gelijk Munch daar de houtblazers
deed koeren en kirren, klokken en gorgelen als een troep fabelachtige, zonnige
woudvogels, dat staat niet in den tekst, men hoorde het misschien nooit en nergens,
maar 't was bovenmate boeiend. Aan dergelijke zeer exact gerealiseerde bedoelingen
zag ik ook dat Munch, ondanks den schijn, meer is dan een virtuoos, meer dan een
meester over het instrumentale ensemble: een artiest die zich wellicht minder zou
hebben in te spannen wanneer hij vlugger gevolgd werd.
De uitwisseling van dirigenten zal ten slotte nuttig kunnen zijn wanneer de
programmamakers van het Concertgebouw eischen dat die fameuze buitenlandsche
leiders, naast de gebruikelijke parade-stukken, eveneens nieuwe of onbekende werken
uit het land hunner herkomst medebrengen naar ons. Ik zeg eischen, omdat niet allen
op dit gebied even ondernemend en meegaand zullen blijken als Charles Munch. En
wij moeten ditzelfde vergen van onze eigen dirigenten. Op elk hunner buitenlandsche
concerten behoort de Nederlandsche muziek gerepresenteerd te zijn met minstens
één werk. Ik sla de tweede symphonie van Elsa Barraine en de symphonie voor
strijk-orchest van Arthur Honegger, welke Munch hier geïntroduceerd heeft, niet
zeer hoog aan, en ik zal een volgende keer motiveeren waarom. Het is dus geen
bijzonder compliment jegens de Nederlandsche muziek, wanneer ik mij overtuigd
verklaar dat wij in onze moderne muzikale productie werken kunnen vertoonen welke
stellig even goed zijn als beide genoemde symphonieën. Maar ik kan dit verzekeren
met volstrekte gerustheid en ik zie geen enkele reden die Franschen, Engelschen,
Amerikanen, Finnen, Zwitsers of wie dan ook, met grond zouden kunnen aanvoeren
tegen een muziek, welke in elk geval gelijkwaardig is aan die welke zij zelf
exporteeren. Het succes mag in deze aangelegenheid door onze dirigenten nimmer
als maatstaf gesteld worden. Het is best mogelijk dat wij aanvankelijk een aantal
fiasco's zullen boeken, want door de fout van den meest illusteren onzer orchestleiders
(Willem Mengelberg) hebben wij als componisten, in 't buitenland niet het geringste
prestige. Het is onze zaak nu of wij dezen handicap laten voortbestaan. Dat prestige
zal gewonnen en bevestigd moeten worden. Ik vermoed dat wij hiervoor het noodige
minimum durf, volharding en zelfvertrouwen bezitten. Als wij deze eigenschappen
missen dan behooren wij ze te verwerven.

Noémie Perugia - Wij en de wereld
Dat een vers eigenlijk zang is; dat de componist, wanneer hij goed werkt, eigenlijk
niets doet dan dien verborgen zang zoo trouw mogelijk uit het vers halen; dat de
zang, wanneer hij het volmaakte nabijkomt, weder poëzie wordt, de pure poëzie in
den ruischenden toestand van het hemelsch uur waarin zij ontstond, - deze altijd
vermoede, en zelden bevestigde waarheid, deze bijna onbereikbare werkelijkheid,
rees als een axioma en in den glans der schoonheid op uit den zang van Noémie
Perugia.
Zij heeft een zeer mooie stem, gekleurd als een alt, met den licht-donkeren,
verwarmenden gloed van een alt, maar zonder de logheid van een alt, en even
vrouwelijk als viriel. Zij heeft een uitmuntende techniek, de haast onberispelijke
techniek van een Bernac, een Pears. Gelijk deze zeldzamen ademt Noémie Perugia
vrij en onbelemmerd op de melodie. Van de laagte tot de hoogte verglijden de tonen
naar elkaar als op een harp, en alle zijn anders, verschillend getimbreerd, maar alle
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zijn goed en zuiver geschakeld. Zij kent de geheele gamma der denkbare intonaties
en accenten, en zij kent eveneens de geheimen, de intiemste nuances van alle
intonaties en accenten. Zij is een perfecte actrice, die nooit te veel geeft, nooit te
weinig, noch in de mimiek van het gelaat of van de handen, noch in de uitdrukking
der stem, de natuurlijke actrice die zich steeds in juiste harmonie bevindt met de
gegeven situatie, vereenzelvigd met het geval, zonder persoonlijk doel, zonder
ijdelheid, zonder eenige coquetterie of affectatie. Haar innerlijke horizon is zeer
ruim, het register harer expressies, van scherts tot tragiek, volledig, en het wordt met
de grootste gemakkelijkheid in klank gebracht. Zij heeft een direct, instinctief contact
met de muziek en de onmiddellijke mededeelings-vermogens van iemand die de
muziek levend ervaart, van een kunstenares. Zij is intelligent en zeer waaksch van
geest. Zij begrijpt wat zij voelt, zij voelt wat zij begrijpt. En Noémie Perugia weet
wat een vers is, een gedicht. Zij speurt den zin van woorden, beelden en rhythmen
na tot in hun verste, en diepste innerlijke resonnanties, en onder de mogelijke
opvattingen van een tekst kiest zij altijd de edelste, de dichterlijkste, de
intellectueelste, de overtuigendste. Zij regelt haar zang niet minder naar de poëzie
dan naar de muziek, in een tweevoudige, parallelle ontroering.
Dit is veel lof, en volstrekte lof. Maar zoo was Noémie Perugia metterdaad op het
concert dat zij gaf in de zaal van het Conservatorium voor de Stichting 1940-'45;
zoo was zij ontegenzeglijk, en onafgebroken, als een gelukkige melodie welke duurde
tot zij haar beeindigde, in de geestige aria's van oude Franschen en Italianen, in een
serie buitengewoon gevarieerde, zeer subtiel door alle graden der emotie
moduleerende liederen van Fauré, Chausson, Chabrier, Honegger, Ravel, op de
voortreffelijkste wijze en concordeerend begeleid door Willy Meeuwisse. Zoo was
zij: zonder eenige stoornis in de lange continuïteit van poëzie en muziek, verrukkend
en verheugend.

Wij en de wereld
In mijn gedachten over het nut der uitwisseling van dirigenten bleef een der
belangrijkste kanten der quaestie, de reciprociteit in de uitwisseling der programma's,
onbesproken. Het is echter nooit te vroeg en nooit te laat om dit punt aan te roeren.
Sinds een halve eeuw is het actueel. Met reciprociteit bedoel ik: kunnen wij met
eenig recht of redelijkheid verwachten dat buitenlandsche dirigenten composities uit
Nederland op hun repertoire nemen, zooals onze dirigenten geregeld onbekend werk
uit den vreemde, dikwijls van uitstekende, dikwijls ook van middelmatige qualiteit,
op hun programma's plaatsen?
Wij kunnen de vraag met een gerust hart zakelijk stellen, daar sinds vijf en twintig
jaar het allooi onzer muzikale productie steeg, terwijl daarentegen het aesthetische
peil der buitenlanders met een verbazingwekkende snelheid daalde. Er is dus geen
sprake van nationalisme of chauvinisme; doch van simpele billijkheid. Wij zijn met
de overige volken ongeveer op gelijk niveau. Helaas niet in een algemeene genialiteit,
doch eerder in een gegeneraliseerde mediocriteit van voelen en denken. Dit is onze
schuld niet. Wij zullen voortgaan met de verbetering van ons gehalte. Maar van nu
af reeds bestaat er slechts één oorzaak voor de onachtzaamheid welke in het buitenland
aan onze muziek betuigd wordt: de factor getal en massa.
De buitenlandsche muziek steunt op naties van 170, 120, 80, 40 millioen burgers
en profiteert naar verhouding van het louter materieel dynamisme, uitgedrukt in deze
cijfers, terwijl de onze steunt op 8 millioen. De verhouding der geschriften welke de
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productie aanprijzen en propageeren is in dezelfde mate ongunstig voor ons. Ook
hier valt geen noemenswaardig verschil te bespeuren in de qualiteit.
Wanneer wij echter verandering willen brengen in de aprioristische geringschatting
van het buitenland tegenover onze muziek, en wanneer wij op grond van billijkheid
zouden willen eischen wat ons uit hoffelijkheid niet verleend wordt, dan behooren
wij onze passieve dikwijls negatieve houding tegenover onze eigen muziek radicaal
te herzien.
Om een voorbeeld te geven: Een componist die voor internationale reciprociteit
stellig in aanmerking zou komen wegens de onmisbaar persoonlijke physionomie
zijner kunst, is Alphons Diepenbrock. En een componist rondom wiens figuur zich
bij ons in den loop der jaren een constante, werkdadige waardeering en unanimiteit
in de waardeering had kunnen, had moeten cristalliseeren, is stellig Diepenbrock.
Welnu, die constant, werkdadige waardeering ontbreekt nog, gelijk zij altijd
ontbrak. Een deel der Hollandsche critici is nog steeds bezig met bekrompen vitten
en kleinburgerlijk, kleinzielig muggeziften naar de zoogenaamde Wagnerismen in
Diepenbrock. Alsof er geen Wagnerismen zijn in Debussy, in César Franck, in Richard
Strauss, in twintig anderen! Een deel mijner Hollandsche collega's, en ook onzer
solisten, met hun blindheid voor het essentieele, het feitelijk origineele in
Diepenbrock, met hun onmacht tot een aasje enthousiasme, een ziertje aanvoeling,
maakt het den buitenlandschen dirigenten danig moeilijk om Diepenbrock te
waardeeren gelijk hij is, en danig gemakkelijk om hem voorbij te gaan.
Zoolang wij deze dwaze, benepen, denigreerende, negatieve mentaliteit niet
corrigeeren, valt er voor onze muziek in 't buitenland geen reciprociteit te verwachten,
en nog minder te eischen. Gelijk het jaren lang geduurd heeft alvorens Johan Jongkind
bij ons en in den vreemde geëerd werd als de voornaamste voorlooper, als de beginner
van het impressionisme, zoo moet het een tijd duren alvorens Diepenbrock bij ons
en in 't buitenland erkend zal worden als de bereider en stichter van een eigen
muzikalen stijl. Om allengs tot die erkenning te komen mag onder de huidige
omstandigheden slechts gerekend worden met de waarde eener gedachte, en op het
goede begrip van enkelen.
Als nu een dezer enkelingen aanwezig is, laten wij dan ten minste zorgen voor de
bereikbare efficiëntie. Bij een der concerten van Munch had Noémie Perugia, uit
spontane sympathie voor de muziek, drie Fransche liederen van Diepenbrock op haar
programma genomen. Alle benoodigdheden voor een welslagen (dirigent, orchest,
zangeres) waren voorhanden. Het volmaakte had inderdaad verwerkelijkt kunnen
worden, als Charles Munch minder onwennig gestaan had tegenover deze drie kleine
partituren, eenvoudig nochtans, maar die hij voor 't eerst doorbladerde, en waarvan
hij den muzikalen zin wel giste, doch te globaal en te onvast om een voldoende
weergave te verkrijgen.
Op den beschikbaren repetitie-tijd, te verdeelen over een rijkelijk en uitsluitend
Fransch programma, ontbrak een half uur, een kwartier, om drie korte Nederlandsche
composities te voeren tot een geheel bevredigend resultaat. Zulke onevenredigheden
zijn niet billijk, niet geoorloofd en moeten voortaan vermeden worden.
‘Ça commençait à marcher’, zei na het concert Charles Munch, die een realist is,
naar aanleiding van deze liederen. La prochaine fois ça doit marcher parfaitement;
een ieder die in dit domein zeggenschap heeft zal daartoe bijdragen wanneer hij de
Nederlandsche muziek en de ware muziek goedgezind is.
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Vier noviteiten
De tienduizenden teekens op en tusschen vijf lijntjes, welke La Mer van Debussy
verbeelden, maakte Charles Munch tot wat ze zijn: een machtig en eeuwig
natuurgebeuren in de ruimteloosheid, gesymboliseerd als spel van wind en water,
onder het wisselende licht der zon, onder de verre sterren van den nacht, gezien,
gehoord, weerspiegeld en vertolkt door den mensch, het eenige der levende wezens,
dat van zulk een eindeloos spel kan kennen en zeggen de grootheid, de pracht, en
het menigvuldig, verlokkend geheim. De muziek is een cryptogram, dat Munch weet
te ontsluieren. De Zee van Debussy werd zingend als nooit en nergens. Haar occulte
driften, haar avontuur waren de onze. Wij vereenzelvigen ons met deze zee eener
onheuglijke wereld zonder tijd. Haar roep, haar veelluidend gezang werd het onze.
Het raadsel der tienduizenden teekens was goed ontcijferd door Charles Munch. Ik
acht dat voor een dirigent bereikbaar met simpeler middelen. Het zou nobeler zijn
en verwonderender als Prospero deze Zee gecommandeerd had met eenvoud en
zonder hocus-pocus. Het resultaat echter was er, grandioos en totaal.
Maar hoe men ook oordeele over de methode en den stijl van Munch als
orchest-leider, dit is een quaestie van smaak waarover niet te twisten valt bij
uitvoeringen gelijk hij realiseerde en bij de triomfen die hij er mee won. Ik prijs hem
liever voor wat hij meer deed dan alle andere dirigenten van zijn slag. Hij gaf zich
de moeite om zijn verblijf in Holland te gebruiken voor een manifestatie van
hedendaagsche muziek, welke twee weken geduurd heeft en waarbij hard gewerkt
is. De Franschen klagen terecht over het onactueele en onnationale der programma's
waarmee het Concertgebouw-orchest naar Parijs reisde. Op drie concerten, gegeven
onder auspiciën der Unesco, was de Nederlandsche kunst slechts vertegenwoordigd
met de Passacaglia van Henkemans, een werkje van bescheiden afmeting. Een goede
stopper, maar ongeproportionneerd bij de aarts-bekende rest van wat er gespeeld
werd. Verkeerde politiek. Verkwisting van het geld, dat zoo'n reis kost. De Franschen
vragen of een kwartiertje muziek alles is waarmee wij gedurende drie concerten voor
den dag kunnen komen op het cosmopolitisch podium van de Unesco, van Parijs, en
zij, die het niet zullen zeggen uit beleefdheid, zullen het niettemin denken. Het is me
onduidelijk gebleven bij wie de schuld ligt van zulk een kapitale vergissing, welke
verdient opgehelderd te worden. Bij Munch in ieder geval hadden wij deze
teleurstelling niet, noch die wanverhouding. En al zou het artistieke saldo van het
festival van actueele muziek, dat hij voor ons organiseerde, mager schijnen in onze
herinnering, zijn bedoeling om onze uitzichten op de huidige kunst te verwijden moet
onvoorwaardelijk worden geprezen.
De vier groote noviteiten welke hij bracht, twee symphonieën van Honegger, een
symphonie van Elsa Barraine, en een viool-concert van Britten, waren zeer instructief.
Ieder, dunkt me, zoowel de ongeschoolde als de vakkundige hoorder, moet opgemerkt
hebben, dat geen der vier recente composities eenig nieuw probleem stelde en geen
der vier op de muziek een perspectief opende, dat men niet reeds kende. Wij kwamen
geen stap verder, noch in melodisch, noch in harmonisch, noch in rhythmisch, noch
in orchestraal opzicht. Wij kregen ook geen enkele psychische of physische sensatie
welke wij niet al lang te voren ervaren hadden. Alle vier zijn gecomponeerd uit
gezichtshoeken, vanuit situaties welke ons sinds jaren gemeenzaam werden. Wij
hebben niets te ontdekken bij Honegger, Barraine en Britten, omdat zij niets vonden
wat niet reeds vroeger gevonden is.
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Ieder moet ook opgemerkt hebben, dat deze drie auteurs hun concepties, welke
zij niet behoefden te verzinnen, minder goed, minder bekwaam, minder vernuftig,
met minder geest incarneeren dan de meesters welke zij volgen en voortzetten. In
tien maten naar keuze uit het strijk-quartet van Debussy of Ravel zit meer
klank-fantasie, meer inventie van kleur, dan in de geheele symphonie voor
strijk-orchest van Honegger, die van 't begin tot 't einde baggert en ploetert in dezelfde
brij van grauwig en compact geluid. De polyphonie zijner Symphonie liturgique,
voor groot orchest, is een gewone extrapolatie, een verbreeding, verzwaring der
polyphonie eener partituur van Strauss. Maar als de thema's van Richard Strauss
steeds bedenkelijk zijn wegens hun vulgariteit, ze zijn tenminste markant, zij bezitten
een plastiek, een herkenbare physionomie, welke de thema's van Honegger volkomen
missen. Het is ook louter boerenbedrog om een dergelijke symphonie, waar elk
origineel, praegnant idee ontbreekt, en die alles kan beduiden wat men wil, het is
bloot speculeeren op het gewonde hart der menschen, om dit werk, door willekeurige
toevoeging van liturgische teksten (Dies Irae, De Profundis, Dona nobis pacem),
onder protectie te stellen van den rouw en van de smart. De muzikale expressie van
leed en hoop en smachten mislukte bijna geheel. Maar kan dit tekort verbazen bij
een componist, die zich tijdens de ramp liet befeesten door de bezetters van Parijs
en die zich deze onpartijdigheid kon veroorloven als Zwitser? De neutraliteit van
een karakter verklaart de neutraliteit dezer muziek. Of omgekeerd.
Ook elk hoorder, dunkt me, moet bij die vier noviteiten getroffen zijn geworden
door haar complete melodische armoede. Het kardinale probleem voor den componist
van dezen tijd is het modelleeren eener melodie, welke, gelijk de melodie van alle
voorgaande generaties, de typische reflex, de echo geeft der innerlijke verlangens
van den nu levenden mensch, in een uitdrukking en vorm, die niet enkel
correspondeeren met het heden, maar geldig zijn voor de toekomst. Geen der drie
auteurs schijnt het bestaan van dit probleem en de noodzakelijkheid zijner oplossing
te hebben vermoed. Alle drie vertolken hun gewaarwordingen in verouderde formules.
Bij Elsa Barraine hinderde dit even sterk als bij Honegger, omdat ook zij, blijkens
haar eigen toelichting bij haar symphonie, de muziek welke zij schreef in verband
brengt met de tragedie waarin de aarde geworpen ging worden. Tusschen hetgeen
zij componeerde (wat trouwens sluit met een onbezorgd dansje) en hetgeen
geschiedde, is wederom geen enkele relatie mogelijk dan boerenbedrog en
speculeering op de emotiviteit onzer gekwelde zielen. Zij vond geen enkele intonatie,
geen enkel accent welke niet dateeren van jaren her, en niet stammen van meesters,
die zich nooit te bekommeren hadden om een oorlog.
Maar de melodische armoede, dat lamentabel gebrek aan innerlijke resonans,
welke ik met ergernis constateerde bij Barraine en Honegger, wegens hun
bedriegelijke pretentieuze achtergronden, heb ik betreurd, bij Benjamin Britten. Niet
hij zal, gelijk Honegger aan 't slot zijner symphonie voor strijkers, een trompet-koraal
inzetten, dat psychologisch onmotiveerbaar is, dat slaat als een tang op een varken,
dat goed of slecht gespeeld banaal blijft, en dat er alleen staat voor een goedkoop
effect. Want Britten onderscheidt nog tusschen wat mag en niet mag, als een echt en
waarlijk kunstenaar. Even grof in hun expediënten en doeleindèn als zich Honegger
en Barraine toonen, even verfijnd is Britten in de keuze zijner compositorische
gevallen en in hun muzikale factuur. De orchestratie van zijn viool-concert is een
model van raffinement en bekoring; zij bevat tientallen instrumentale combinaties
welke uitgedacht werden door een zeer schrander, coloristisch instinct met een
buitengewone kennis van den klank. Maar Britten's melodie is zoo jammerlijk
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indigent, zoo ongelijnd en ongewerveld, of zoo gemakzuchtig, dat alle voortreffelijke
hoedanigheden verloren gaan door deze traagheid van zijn impuls, slordigheid in het
beheer van zijn interne aangelegenheden. Wanneer hij zijn bevliegingen en
aandoeningen leert disciplineeren, wanneer hij zijn psychische element wil dwingen
tot concentratie en zijn geheele melodische techniek transformeert, dan wordt hij
een bewonderenswaardig componist. Ware ik koning van Groot-Brittannië, ik liet
hem opsluiten in een comfortabele gevangenis, tot hij verwezenlijkt wat hij zonder
eenigen twijfel zelf droomen kan als mogelijk voor zulk een verwend lichtzinnig
genie.

Oorsprong en definitie der muziek
Noodzakelijkerwijze is er in de geschiedenis der Aarde een tijdstip geweest, een dag,
een uur, een minuut, waarop het eeuwige suizen of bruisen van den wind voor de
allereerste maal onderbroken werd door een onbekenden klank, door een volmaakt
nieuwe, nimmer vernomen stem. Ik verplaats mij in gedachten naar de seconde welke
ligt tusschen de Groote Stilte en het Eerste Geluid. Ik luister. Ik sidder. Ik ben verrukt
en vervaard. Ontzagwekkend oogenblik.
Ik hoor het eerste blaten van het lam. Ik hoor het eerste fluiten van de pad. Ik hoor
het eerste hinniken van het paard. Het eerste brullen van leeuw en tijger. Het eerste
balken van een ezel. Het eerste blaffen van een hond, knorren van een zwijn, loeien
van een koe, trompetten van een olifant, kwaken van een kikker, miauwen van een
kat, piepen van een muis. Ik hoor het eerste kraaien van een haan, het eerste koeren
van een duif, het eerste tjilpen van een musch, huilen van een uil, den eersten zang
van merel, vink, koekoek, kwartel, nachtegaal. Nog honderd, nog duizend andere
dieren. Elk heeft zijn eigen intonatie. Begonnen zij allen tegelijk, op een morgen, op
een avond, die te mooi was om te kunnen zwijgen, of vulden zij elkaar over afstanden
van eeuwen aan tot een koor? Ik weet er niets van. Wat doet het ertoe? Ik hoor de
eerste Stemmen van het Leven. De eerste luchttrillingen, veroorzaakt door wezens,
die, genoopt door een geheimen, niet te verkroppen inwendigen drang, hun gemoed,
hun hart uitstorten, zich vertolken, zich verstaanbaar willen maken.
Ik luister, en ik vraag mij af: Wat drijft, wat bezielt die eerste Dieren tot hun
spraak? Wat is het karakter van hun taal? Wat pogen zij mij te zeggen? Wat moet ik
begrijpen?
Het is niet onmogelijk, het is niet moeilijk dit te kennen. Ik associeer, ik
vereenzelvig mij met het Dier, dat mij zijn kreet toezendt, zijn schreeuw, zijn roep,
zijn toon, zijn gezang. Ik verbeeld mij, dat ik zelf dit dier word en ben. Ik zoek naar
de gesteltenis waarin ik zou moeten verkeeren om het geluid van dat dier te kunnen
voortbrengen met dezelfde echtheid, dezelfde waarachtigheid. Ik onderga die
gesteltenis en behoef haar verder slechts te analyseeren
Wat heb ik bemerkt in de klank-uitingen van het dier, in haar menigvuldige
schakeeringen en mengsels van naïef, onbeholpen, burlesk, overmoedig, dwingend,
lokkend, zacht, hard, duister, helder, schaterend of gedempt? Aan het begin van alle
geluid vond ik de eenvoudige, maar overvolle, onstilbare tevredenheid met het Leven,
een ongerept vertrouwen in het Leven, een groot verlangen, een machtige begeerte
naar het Leven. Niet het verlangen, de begeerte naar een wijfje of naar een prooi. De
toon komt van veel dieper, zelfs als hij zorgelijk schijnt of triest. Hij komt uit de
opwelling naar een geluk, naar een ongeweten, maar verzekerd geluk en hij klinkt
immers alsof dat droomende streven naar geluk verwezenlijkt zal worden. Het Dier
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klaagt nimmer, behalve wanneer het gewond is. De gansche dieren-klank manifesteert
de goedheid van het Leven, de instemming met het Leven.
Na het Dier, en te midden dezer buitensporig rijk geïnstrumenteerde animale
symphonie, verscheen op de Aarde de Mensch. Hij was het eerste van de
geluid-makende wezens, welks larynx niet een onveranderlijk signaal gaf waardoor
het zijn soort aanduidt. Hij had een strottenhoofd, een tong, een atmosfeer, en was
nochtans zonder klank. Er is ontwijfelbaar in den Tijd een minuut geweest, waarop
de mensch zijn eersten kreet uitstiet. Doch ik kan den mensch over dien kreet niet
ondervragen als voortgebracht door een soort. Ik kan hem slechts ondervragen als
Persoon, en als Persoon antwoordt hij mij niets dan wat ik mij wil fantaseeren. Hij
is de eerste der creaturen van den Scheppenden Geest, aan wie de physische vrijheid,
de gave geschonken werd, om alle gewaarwordingen van ziel en lichaam te verklanken
in een oneindige verscheidenheid van geluid, van intonatie, van accent, van bedoeling.
Maar de mensch, weerloos, hulpeloos, naakt en onwetend op de Aarde verschenen,
als een schipbreukeling, tusschen klauwen, slagtanden, schubben, schilden, vachten,
moest alles leeren, alles ontdekken. Wonderlijk, ontstellend, vervoerend avontuur.
Welk een moed, welk een zielskracht, welk een weergaloozen levensdrang moest
hij bezitten, om niet te versagen, te midden van dagelijksche gevaren en
onbegrijpelijke cataclysmen. Welk een geduld, welk een onwrikbaar geloof. Hij
bracht duizenden jaren door met het leeren houwen en slijpen van een stuk silex, zijn
eerste werktuig, zijn eerste wapen. Toen hij een steenen stift had, scherp genoeg om
te snijden op de rots, grifte hij in de donkere holen van Dordogne zijn eerste rendier,
zijn eersten oer-os en bison, zijn eerste meesterwerk.
Om beeldhouwer te worden, etser, schilder, architect, en zelfs schrijver, dichter,
toen het woord was uitgevonden en het schrift, behoefde hij slechts te zien, waar te
nemen, na te bootsen in de omringende wereld. Alles op onze Aarde, alles wat de
Mensch niet schendt, alles is versiering, sieraad, schoonheid, alles is ornament van
onvergelijkelijke perfectie, van souvereine Intelligentie, de kelk eener bloem, het
blad van een boom, de vleugels van een vlinder, de vorm der dingen, de kleur van
het licht, alles is verrukkelijk Voorbeeld. Hij had slechts te imiteeren, te copieeren
en hij was reeds machtig, hij kon zich reeds eigenaar voelen van het door zijn wil en
door zijn verlangen herschapen object.
Maar de Muziek?
Ik plaats mij wederom terug in den Tijd, naar mijn verste verleden, en maak mijn
geest blank van elke herinnering. Ik weet niets, ik ken niets. Ik sluip door bezielde
wouden, over wuivende steppen. Alom de wildernis en haar verraad. Er zijn geen
goden, noch half-goden. Er zijn geen satyrs met hun syrinx. Er is geen Apollo met
zijn lier, of met zijn boog. Dat alles moet nog uitgevonden worden en geïncarneerd.
Er is niets dan ik in deze rumoerende eenzaamheid, niets dan ik, die mij tegen Beer
en Wolf verdedigen moet met de bloote vuist. Ik heb geen hut. Ik breng mijn nachten
door in een hollen boom of in een grot. De afschuw van den dood is mijn voornaamste
gemoedsbeweging. Zij drijft mij beurtelings tot onversaagdheid of tot schrik. Het is
een gewijde, plechtige afschuw, vergezeld van de vreemdste verwachting. Ik ben het
eenige van alle levende wezens, dat zijn dooden begraaft. Ik weiger den dood en de
vergankelijkheid. Ik geloof slechts in het Leven.
Maar de dood is niet de eerste ervaring, die mij ontstelt, en die mij met zulk geweld
doet samenkrimpen dat mijn geperste, opgekropte keel krijten wil, gillen, galmen.
Soms, als ik den geur der aarde opsnuif na den eersten dooi of na een zoelen
zomerregen, soms, als ik het gras ruik, dat in de verte gemaaid wordt door de muilen
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eener kudde ossen, soms in de warmte van een naderend onweer, wanneer de lucht
de gansche huid prikkelt, soms als ik tegenover een vrouw sta, als ik over die vrouw
mijmer, soms, en ik weet zelfs niet waarom, heb ik zonderlinge, wonderlijk streelende
vermoedens, het is alsof ik tintelende vonk word, vuur van den bliksem, straal van
de zon, alsof ik vlammen uitschiet, een brandend bosch ben en al wat flonkert in den
nacht, alsof ik het Licht-zelf word, het Leven-zelf. Ik ben boven elke smart en vreugde
heen. Mijn geheele lichaam ziet geen andere redding dan een jubel.
Dit is het uur waarin ik de muziek ontdek, ontdekken moet. Ik heb daarvoor
duizenden jaren noodig. Doch steeds zal het uur terugkeeren in mij der onverklaarbare,
wonderlijk-streelende, betooverende vermoedens.
Aanvankelijk vind ik geen weg. Ik heb het instinct der nabootsing. Ik luister naar
wat geluid maakt langs mijn horizon. Geen enkele klank evenaart mijn gevoel. Ik
kan fluiten als de lijster, schreeuwen als de pauw, als het hert, loeien als de stier. Het
is mij niet genoeg. Ik wil meer, oneindig meer. Ik vervaardig mij een instrument, dat
het koeren imiteert der woud-duif, den zachten lieven toon van pad en nachtegaal,
het schetteren en schateren, klepperen, trompetten van al wat ik hoor. Het is mij niet
genoeg. Mijn bellen, klokjes, trommen, ratels, gongs, gezoem, getokkel, blijven een
echo van het lokkende woud. En nergens in dat woud gebeurt er wat er in mij gebeurt.
Alleen reeds wanneer ik in de handen klap, wanneer ik twee steenen tegen elkaar
sla, alleen reeds wanneer ik loop of spring, juich of jammer, volgens de beweging
van mijn bloed, van mijn adem, doe ik iets wat ik nergens verneem en wat ik in
tallooze schikkingen kan wisselen.
Er is geen rhythme in de steppen, in het woud, waar ik ronddool. Er zijn hoogstens
vage, schetsmatige aanduidingen van rhythme. Maar ikzelf ben het Rhythme, de
maat, het metrum.
Er is geen melodie in wat ik alom opvang met mijn oor. Er zijn slechts
fragmentarische pogingen, aanloopen, uitnoodigingen tot melodie. Ik kan gedurende
eeuwen luisteren naar wat ik hoor, nimmer zal ik er iets bespeuren, dan een eeuwig
machtelooze, eeuwig hulpelooze aanloop, die, wanneer ik er niet was, nooit zou
voleindigd worden. Ikzelf ben de Melodie.
Er is geen samenklank in al het sonore dat mij omringt, noch in het gieren of suizen
van den wind, noch in de geluiden der dieren. Geen zweem van concordantie. Geen
zweem van geordend of ongeordend accoord. Dat accoord moet worden uit mij.
Ikzelf ben dat Accoord.
Er is ook geen spoor van vrijheid in wat er rond mij klinkt. Alles ligt gevangen,
geboeid, gekluisterd in zijn eersten, specifieken toon. De pad zal immer fluiten, gelijk
de eerste pad, het paard hinniken gelijk het eerste paard. Ik breek die kluisters. Ik
ben, ik breng de Vrijheid. Ik ben en breng de eerste, onbegrensde zang. Ik ben en
breng in het geschapene, de eerste vrije, nimmer voltooide, nimmer voltooibare
hymne.
De muziek is dus een boven-natuurlijke eigenschap van den Mensch, en van den
Mensch alleen. Meer dan het Woord. Want het woord vertelt den toover van dingen,
gedachten, verlangens en gevoelens. De muziek voert terug naar het verrukkende
moment, naar het gloeiend, naar het vol-levend, naar het gelukkig zijn, waarin dingen,
gedachten, verlangens, gevoelens ontstonden, gewekt, geboren werden. Zij ontsproot
aan de Natuur voor zooverre de mensch behoort tot de natuur. Voor zooverre de
Mensch alle Natuur te boven gaat, werd zij door den mensch in eigen, goddelijke
schepping toegevoegd aan de Natuur.
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Inleiding tot een werk, dat verschijnen zal in het voorjaar onder den titel ‘Princiepen
der Europeesche Muziek’, bij de Uitgeversmaatschappij Holland.

50 jaar Roeske
Het gebeurt buitengewoon zelden dat iemand vijftig jaar lang aanvoerder is van
dezelfde groep, dezelfde collectiviteit. Het gebeurt nog veel zeldener dat iemand,
die gedurende een halve eeuw hetzelfde werk doet, niet sceptisch wordt, niet zijn
enthousiasme verliest, niet verlangzaamt, niet stilstaat, nooit zijn doel bereikt acht,
maar altijd voorwaarts wil, met de energie zijner jeugd, met het ongeminderd
vermogen om bij den avond van het leven met gelijke intensiteit op de dingen in te
gaan als toen het middag was en ochtend.
Dit is het magnifieke van Roeske, die vanaf 1896 de mannenzangvereeniging
‘Apollo’ dirigeerde, tot in den tegenwoordigen tijd. Als hij bij het vieren van zijn
gouden jubileum een retrospectieve samenvatting had willen geven der vijftig jaren
van zijn arbeid, als koor-leider zouden wij bemerkt hebben dat er iets veranderde,
dat er iets verbeterde, dat de vooruitgang geen fictie is, geen utopie, geen zinloos
woord, zelfs niet in de kunst, vooral niet in de muziek, en wij zouden metend hebben
kunnen constateeren hoe door Roeske's werken niet slechts een zangvereeniging in
al haar voortreffelijkheid, gehandhaafd bleef, maar hoe de intelligentie en smaak van
geheel een volk geleidelijk evolueerden naar een duidelijker besef van muzikale
waarden, naar een grootere toegankelijkheid voor zuiveren stijl en juiste uitdrukking,
naar een hooger, prijzenswaardiger begrip der schooheid. Vijftig jaar geleden kon
een ‘liedertafel’ niet exact beschreven worden zonder haar onwillekeurig te
parodiëeren. Onder Roeske werd de mannenzang een categorie der muziek van
denzelfden aesthetischen rang als de symphonie of het quartet.
Op zijn feest-concert gaf Roeske niet de historie van deze ontwikkeling doch de
resultaten. Een programma van louter Nederlandsche auteurs, met composities van
Zweers, Diepenbrock, Sem Dresden, Pijper, Paul Sanders, Willem Landré en Roeske
zelf, bewees, dat een kunst-soort, welke sinds haar stichting bedenkelijk was,
beantwoorden kan aan de hoogste eischen, dat geen enkel domein voor haar gesloten
is, ook niet het moderne, ook niet het intellectueele, en dat zij zelfs het succes niet
behoeft te missen, wanneer een man als Roeske zich in haar dienst stelt.

Misverstand
Er is een vooroordeel dat absoluut moet worden weggeruimd.
Wanneer men omstreeks 1830 vroeg aan een dirigent, aan een orchest-musicus,
en aan menigen criticus, wat hij eigenlijk dacht over de muziek van Beethoven, dan
antwoordde hij: ‘Het is allemaal prachtig, maar de componist heeft zijn bedoelingen
niet gerealiseerd.’ Hij meende hiermee: ‘De componist kon zijn ideeën niet
nauwkeurig in teekens weergeven.’ Hij voegde er gewoonlijk aan toe: ‘Wij moeten
daar wat van maken.’
Zoo praatte men in Duitschland omstreeks 1830 over Beethoven. Niemand wist
raad met de Negende Symphonie en de laatste quartetten. De eerste goede,
begrijpelijke uitvoeringen dezer ‘slecht gerealiseerde’ werken hoorde Wagner in
Parijs, onder Habeneck, een Elzasser, en van Fransche strijkers. Hij leerde toen hoe
't moest, hoe 't kon. Tegenwoordig geldt Beethoven bij sommigen nog altijd voor
een slecht realiseerder. Er is geen partituur van Beethoven waarin Mengelberg niet
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geprutst, gepeuterd, geknoeid heeft. Hij deed 't met enthousiasme. En met koppigheid.
Met volharding. Hij had wel eenig vertrouwen in Beethoven.
Zoo praatte men bij ons omstreeks 1910 ook over Bruckner en Debussy, die toen
nog geen gestabiliseerde reputatie genoten. Het was prachtig, geniaal, maar men zat
ermee in zijn maag. Aan den ordeloozen, breedsprakerigen Bruckner viel geen touw
vast te knoopen. De instrumentatie van Debussy had geen soliditeit. Wat men ook
deed, zij hing uit de voegen, of zij klonk slap, weekelijk, decadent. Men repeteerde,
men speelde Bruckner en Debussy met weerzin, voor halve zalen overigens en zonder
succes. Bij repetities van Debussy streek Mengelberg met een verachtelijk gebaar
de handen over elkaar en trok den neus op, alvorens hij begon. Maar men was
gedwongen te volharden. Bruckner en Debussy werden internationale celebriteiten.
Onmisbaar op een repertoire. Als het echter aan ons had gelegen waren ze verloren
geweest. Men leerde ze zien, begrijpen. Men leerde hoe 't moest, hoe 't kon.
Zoo praat men nu hier nog over Diepenbrock, vijf en twintig jaar na zijn dood.
Als een uitvoering niet lukt is 't de fout van den componist, nooit die der uitvoerders.
Wat hij schreef kan niet klinken. Het is onpraktisch. Het is verward. De teekens staan
niet op hun plaats. Hij noteert te veel of te weinig. De polyphonie is dik,
ondoorzichtig, overladen. Niet consistent. Verduiveld lastig, onmogelijk, om ze
accuraat sluitend te krijgen, en tegelijk vloeiend, levend te houden. Ze is topzwaar,
ze hangt uit haar lood.
Precies zooals Beethoven, Bruckner, Debussy, Moessorgsky, en nog een paar
anderen, onpraktisch waren, verward, en uit het lood hingen indertijd. Allengs is
men tot het wezen dezer componisten doorgedrongen, men werd gemeenzaam met
hun taal en hun teekens. Men studeerde ze voortdurend opnieuw, van voren af aan,
met groeiend respect, met onverflauwde zorg, hoe langer hoe conscientieuzer. Tot
men ze door-en-door kende. Ten slotte bleken ze niet onhandig, niet onlogisch, niet
grillig geconstrueerd en heel aannemelijk.
Maar de moeite welke men besteedt om een vijftigmaal uitgevoerde symphonie
nog eens te ontwarren, nog eens in de puntjes te equilibreeren, heeft men nooit gedaan,
nooit kunnen of willen doen voor Diepenbrock. Wanneer men een werk van hem
gespeeld heeft, omdat men hem niet heelemaal kan negeeren, omdat hij toch wel
‘een man van formaat’ was, zooals dat heet, een figuur, en wanneer men het gespeeld
heeft met de juist noodige studie, met de juist noodige waardeering (maar geen
sprankje meer) om er presentabel mee voor den dag te komen, (onpraktisch, verward)
dan gaat 't de doos in, en niemand kijkt er nog naar om, kikt er nog over, gedurende
vijf, tien, soms veertig jaar. Laat men dezelfde methode eens toepassen op een der
geconsolideerde beroemdheden, en we zouden hooren, met een onwennigen dirigent
(die het werk afbreekt op de repetitie), met een onwennig orchest, hoe een Tsjaikofsky,
een Brahms, een Bruckner, een Debussy, een Beethoven zelfs, hun ideeën gerealiseerd
hebben, hoeveel er van hun bedoelingen terecht komt, wat er van gemaakt wordt!
Laat men mij dus ook niet gaan vertellen, dat de Hymne aan Rembrandt,
gecomponeerd in 1906, en die vanaf 1908 ongespeeld bleef, geen beter lot verdiende
dan een plichtmatige, fatsoenlijke, niet al te slordige vertolking, daar het werk,
geschreven voor een driehonderdsten geboorte-dag, een gelegenheidsstuk is, dat
zonder een speciaal verzoek van den raadsadviseur bij K. en W., dr. E. Reeser,
musicoloog en biograaf van Diepenbrock, nimmer uit de doos zou zijn gehaald. Ik
wil grif gelooven dat die doos op slot ware gebleven. De ‘Lydische Nacht’ en
verschillende andere groote composities van Diepenbrock liggen sinds jaren achter
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de bank. Doch er is niet enkel gebrek en tekort aan geloof, aan vertrouwen, aan ijver,
aan initiatief.
Ja, de Hymne aan Rembrandt is een gelegenheidsstuk. Zooals de Staalmeesters,
de Nachtwacht gelegenheidsstukken geweest zijn. Of ze goed of slecht worden, hangt
er enkel van af wie ze maakt, en zonder eenigen twijfel gaf de schrijver van
Ommegangen zich voldoende rekenschap, dat hij componeerde voor Rembrandt, dat
hij zich te meten had met Rembrandt. Er zijn reeds veel dageraden op muziek gezet.
De meeste kende ik; behalve deze verschijning van het licht bij Diepenbrock. Ik
neem de moeilijkste punten van vergelijking. Welnu: Een rembrandtieker opwoelen
eener vaste en warme klaarheid uit het langzaam verhelderend duister, een
rembrandtieker opglansen van streelend, zwervend licht uit ongeziene bronnen, een
rembrandtieker overstraling van gouden gloed bij den subliemen inzet van het koor,
een rembrandtieker oprijzen en neerzijgen van het licht dan in den symphonischen
proloog dezer hymne, is niet gecomponeerd.
Ik ben daar gerust over. Natuurlijk had ik het vrouwen-koor zekerder gewenscht,
den dirigent liever bezield dan handig, de mooie sopraan van Greet Koeman veiliger,
duidelijker in den klank van orchest en koor, overtuigder dat zij zulke muziek zingend
een zeldzame, magnifieke taak vervult. Maar mijn bewondering voor Diepenbrock
dateert niet van gisteren. Zij kan tegen een stootje. Ik heb de opinie over Bruckner
en Debussy zien veranderen. Men zal niet altijd over Diepenbrock praten, denk ik,
gelijk een provisorische dirigent van het Concertgebouw.

Een goed werk!
Dezer dagen heb ik uitgerekend, dat een Hollandsch componist, wanneer hij zeer in
aanzien staat bij zijn landgenooten, wanneer de dirigenten en de critici hem om een
of andere reden niet een al te kwaad hart toedragen en wanneer hij niet te vroeg sterft,
bij het einde van zijn leven (dus niet in het begin) en op voorwaarde, dat hij naarstig
arbeidt, een inkomen kan bereiken van achthonderd tot duizend gulden per jaar.
In dit welsprekende, uiterst optimistisch geraamde cijfer, zijn alleen begrepen de
auteursrechten welke geïnd worden bij de opvoering zijner composities. Het kan
natuurlijk gebeuren dat hij een opdracht krijgt van de regeering of van particulieren.
Doch dat zijn buitenkansjes, die slechts af en toe uit de lucht vallen, als het lot uit
de loterij.
Van het uitgeven zijner muziek heeft hij even weinig te verwachten. Ten eerste,
omdat zijn werken, wanneer zij den omvang van een paar pagina's overschrijden,
geregeld manuscript blijven, want in een klein land, gelijk het onze, bestaat voor
groote composities geen rendeerend debiet, bestaat dus ook geen drukkerij. Ten
tweede, omdat hij, wanneer zijn werk gedrukt wordt, bij de gratie Gods (in 't
buitenland b.v.), onder de beste omstandigheden maar een prikje incasseert als
honorarium, onder gewone omstandigheden geen cent, en onder de meest gebruikelijke
er geld bijlegt. Men houde onze uitgevers hierom niet voor uitbuiters. Zij moeten
zelf ook leven, en op een zeer beperkt afzetgebied. Met heel den roem onzer
orchest-dirigenten is voor de propaganda der Nederlandsche muziek buiten onze
grenzen nog zoo goed als niets gedaan.
Op dat jaarlijksche inkomen van acht honderd tot duizend gulden moeten in
mindering gebracht worden de kosten voor het maken van het materiaal. Een
symphonie, een concerto, een oratorium, is niet enkel een lijvig foliant dat men
partituur noemt, en dat door den componist zelf geschreven wordt. Ze zijn eveneens
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de talrijke bladen, welke men voor een uitvoering op de lessenaars plaatst, de partijen,
die uit de partituur gecopieerd worden door een specialist. Dit ‘materiaal’ weegt
kilo's en kilo's. Het vergt een arbeid van twee tot drie maanden, en de kosten voor
een gemiddelde symphonie, die ongeveer een half uur duurt, beloopen tusschen de
twee- en driehonderd gulden, welke voor den componist verloren gaan, wanneer ze
niet in den vorm van ‘materiaal-huur’ bij volgende opvoeringen vergoed worden.
Maar zulke volgende opvoeringen zijn altijd wisselvallig. Er is succes voor noodig,
een lang leven, en een niet al te kwaad hart bij dirigenten en critici.
Uit deze berekening blijkt duidelijk welk een sociale paria in Nederland de
componist gebleven is. Zelfs als hij beroemd wordt onder zijn medeburgers, beoefent
hij nog een waar hondenbaantje. Om een groot werk op touw te zetten moet hij fortuin
bezitten, of zich totaal door den waanzin der muzen laten bevangen. Het eerste is
zeldzaam. Neem het hem niet kwalijk wanneer hij 't tweede soms vermijdt uit
zelfbehoud, uit sympathie voor de zijnen. Trek dan de consequenties, welke een
dergelijke toestand noodzakelijkerwijze meesleept voor onze Muziek.
Een deel van deze euvels zal in de naaste toekomst verholpen worden door de
Stichting Nederlandsche Muziekbelangen. Dit instituut is een sectie van het Bureau
voor Muziekauteursrecht (de Buma), en werd opgericht in 1935. Tijdens de jaren
toen de orkestdirecties zich weinig bekommerden om nationale kunst, (en dit
verbeterde niet noemenswaardig) organiseerde de Stichting onder den naam Maneto
(manifestatie van Nederlandsche Toonkunst) concerten van uitsluitend Hollandsche
werken, waaraan gevestigde en rijk ondersteunde instellingen geen moeite en geen
geld wilden besteden. Voor de opvoering van Nederlandsche composities keerde de
Stichting premies uit aan reeds van regeerings- en gemeente-wege gesubsidieerde
ondernemingen als het Concertgebouw, het Rotterdamsch Philharmonisch Orchest,
waaruit ten overvloede blijkt welk een precair, behoeftig leven onze scheppende
kunst gedwongen is te leiden. De Stichting stelde een tweejaarlijksche prijs in voor
een Nederlandsche compositie. Zij hernieuwde de collectie Hollandsche muziek van
het Rotterdamsch orchest, toen deze vernietigd was door het bombardement. Al die
interventies, welke voorkomen uit intelligente bezorgdheid voor onze kunst en uit
een realistischen kijk op de hachelijkheid harer levensvoorwaarden, worden
gefinancierd met het kas-overschot waarover de Buma aan 't eind van elk boekjaar
beschikken kan, omdat een aantal geïnde auteursrechten wegens ontstentenis der
belanghebbenden niet uitbetaalbaar is.
De Stichting heeft eveneens een bibliotheek opgericht welke onder de leiding van
Marius Flothuis sinds enkele maanden een opmerkelijke uitbreiding ondergaan heeft.
Wanneer de plannen, waarop deze nieuwe organisatie gebaseerd is, verwezenlijkt
kunnen worden, zal de Bibliotheek der Stichting Nederlandsche Muziekbelangen
over eenigen tijd fungeeren als documentatiecentrum, waar ieder geïnteresseerde, 't
zij dirigent, 't zij musicoloog, onze geheele moderne toonkunst niet alleen lezen kan,
doch door toevoeging eener discotheek, ook de mogelijkheid zal vinden om haar te
hooren.
De Bibliotheek echter wenscht nog meer te zijn voor de Hollandsche muziek dan
een neutraal en improductief museum, of mausoleum, van verzamelde werken. Zij
wil den componist, die haar een manuscript toevertrouwt, dat uitvoerbaar is en een
uitvoering verdient, ontheffen van elken kommer over het ‘materiaal’, dat voortaan
op kosten der Stichting wordt uitgeschreven en onderhouden. Geen enkel recht heeft
hij daarvoor af te staan. Zelfs de opbrengst der uitverhuring van het materiaal, dat
gratis voor hem vervaardigd en beheerd wordt, blijft zijn eigendom. De Stichting
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stelt hem geen andere conditie dan dat hij de artistieke waarde van het werk waaraan
zij dezen steun verleent, onderwerpt aan de goedkeuring harer bibliotheek-commissie.
Het schijnt mij dat een voor onze muziek zoo nuttige en onmisbare werkzaamheid
op de ruimste bekendheid mag aanspraak maken. Ik vrees dat het kas-overschot der
Buma de kosten niet altijd zal kunnen dekken. En het directste middel om de toekomst
te verzekeren van een uitnemend initiatief is een beroep op de aandacht en de
medewerking van alle Nederlanders die zong dragen voor onze Muziek.

Nulliteiten - In vollen bloei
De uitgevers van Benjamin Britten zijn bezig met de inrichting van een der grootste
trusts tot exploitatie der muziek, welke de wereld ooit gezien heeft. Dat is knap. Toen
de Duitsche uitgeverij plat-gebombardeerd tegen den grond lag, hebben zij als handige
zakenlieden onmiddellijk gespeurd, welk een slag daar te slaan viel en geen oogenblik
getalmd. Hun koopwaar is aanlokkelijk verpakt en uitstekend verzorgd, hun
propaganda-afdeeling zeer actief.
Toch betwijfel ik of zij hun vak verstaan. Want wie een prachtig veulen in zijn
stal krijgt en het wil laten rennen voor den Derby en de andere Grands Prix van den
aardbol, behandelt het niet als een vrachtpaard. De manier waarop zij omspringen
met Britten, waarop zij Britten's productiviteit stimuleeren, zijn talent uitbuiten,
roofbouw plegen op zijn genie misschien, druischt in tegen alle redelijkheid en tegen
de elementairste psychologie. Dat kan nog drie, ten hoogste vijf jaren duren. Wanneer
hetzelfde systeem wordt voortgezet, dan is Britten na den kortsten tijd onherroepelijk
leeggepompt, naar lichaam en geest geliquideerd, als een gewone star van Hollywood.
Zijn ontegenzeglijk talent verleent mij het recht en geeft mij den plicht om hem
te beschouwen onder den gezichtshoek van een jongen Beethoven, een jongen Mozart.
Maar als ik hem oordeel volgens dezen maatstaf, dan deugt er van zijn pianoconcert,
dat laatst met een kordate bravour en een uitmuntende techniek geïntroduceerd is
door Miek Engelenburg, dan deugt er van dit werk geen noot. Zoowel wat Britten
ervan schreef in 1938 als wat hij eraan toevoegde in 1946, is van het grofste,
haastigste, vulgairste maaksel, zonder een enkele serieuze poging om in een toccata,
een wals, een marsch, een greintje meer te fantaseeren, een ietsje meer te vinden dan
platvoersche knulligheden, die de eerste de beste eenigszins begaafden musicus een
half uur lang improviseeren kan op een klavier. Het andante lento is een onbeschaamde
copie van César Franck. Alle typen van melodie, van rhythme, van expressie, en
voor een groot deel ook van harmonie, welke Britten in dit piano-concert gebruikt,
zijn door de componisten van de tweede helft der vorige eeuw reeds een aantal malen
intelligenter, persoonlijker, doeltreffender, verdienstelijker aangewend.
Wanneer Britten uit eigen beweging niet in staat is tot zelf-critiek, contrôle en
geweten, dan moeten wij er hem toe dwingen. Zooals men dat vroeger deed met een
Rossini, een Verdi, een Meyerbeer, zooals men dat vorig jaar te Parijs probeerde met
Strawinsky. Men floot ze uit, men liet ze vallen, wanneer de componisten zakten tot
een peil van slordigheid en gemakzucht dat hoorders, die zich herinnerden wat eertijds
voor hen gemaakt werd, niet konden dulden. Het spijt me voor Britten, dat ik zijn
piano-concert over denzelfden hekel moet halen als het gelijknamige en bijna
gelijkluidende stuk van Heinrich Sutermeister, een glad Zwitser, dat hier een week
te voren gespeeld werd door een anderen gladden Zwitser, Adrian Aeschbacher.
Maar dergelijke werken, wegens hun drieste onbenulligheid, wegens hun arrogante,
omslachtige, vervelende, ergerlijke, banale genoegzaamheid, als wij ze niet wenschen
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uit te fluiten, hadden hier om bestwil hunner auteurs, ter wille onzer eigen reputatie,
en uit respect voor wat wij ons herinneren, ontvangen moeten worden met een ijzig
zwijgen.

In vollen bloei
Wanneer iemand een tijdlang ver is weg geweest, meer dan den tijd waarin een kind
tot volwassen mensch groeit, en hij komt terug van zijn reis, zich herinnerend hoe
alles was toen hij zijn land verliet, dan gaat hij na den thuiskeer overal rond, het
heden vergelijkend met het verleden, om te zien hoe alles werd, om zich rekenschap
te geven van den staat der oude schatten en van dien der nieuwe, als ze er zijn.
Hij zal beter dan wie ook bemerken wat bleef, wat veranderde, wat ontstond. Zoo
lang geleden, toen hij vertrok, was er in Nederland slechts een enkele pianist dien
men meten durfde aan de groote meesters van het klavier, en die sensaties wist te
geven welke niet teleurstelden, welke niet vervaagden tegenover het diepste en
hoogste dat men ervaren kon: Dirk Schäfer. Ik ben niet ondankbaar. Ik vergeet Evert
Cornelis niet. Maar Evert Cornelis, als musicus, als dirigent, als pionier, als vriend,
had andere uitnemendheden, met geen enkele te verwarren, en van geen enkele de
mindere. Hij speelde ook voortreffelijk piano. Doch de piano moest zijn bijvak
blijven. Een echt pianist (die zes uren studeert per dag) was hij eigenlijk nooit.
Daarvoor had hij de gaven, doch niet den tijd. Ik zie dus slechts Schäfer. Als ik goed
zoek vind ik nog Willem Andriessen. Die was toen echter te jong om reeds de geheele
macht te bezitten over zijn buitengewoon talent.
Hoeveel werkelijke pianisten zijn er nu in Nederland, na de vele jaren waarin een
zaadje groeien kon tot boom vol takken en loover?
Ik hoorde Gerard Hengeveld het Larghetto uit het tweede concert van Chopin
spelen met een zoo superbe techniek, met zulk een schoonheid en verscheidenheid
van klank, met zulk een lyrische opvaart, met zulk een zekerheid en veiligheid van
zweven in de regionen zonder dimensie van de absolute poëzie, en met zulk een
directe menschelijkheid, als vroeger de edelsten mij dat lieten droomen, maar zonder
mijn droomen te verwezenlijken.
Door George van Renesse en Hengeveld samen heb ik de Epigraphes antiques van
Debussy hooren vertolken met zooveel raffinement in den aanslag, een zoo levend
gevoel voor elke mogelijkheid van kleur en nuance in lijn, toon en rhythme, met een
zoo juiste psychologie in de ordening der expressies, en Jeux d'Enfants van Bizet
met zooveel spontane gratie, dansende lichtheid, elastische sonoriteiten, gevleugelde
en suggestieve melodie, dat mij bij die uiterst verschillende concepties der zingende
verbeelding een ideaal van pianistische volmaaktheid bereikt scheen, aan welks
weerga niet meer te denken viel.
Diezelfde volstrekt betrouwbare techniek, diezelfde microscopische precisie in
het functionneeren der vingers, en diezelfde verbondenheid met een sfeer van radiaties
waar de muziek zelve ontspringt, hoorde ik ook bij Theo van der Pas, in de tweede
sonate van Chopin, met het hemelsch zingende largo, met de hallucineerende finale,
waar een bende demonen jaagt, rent en raast op de trappelende cadans van furiën te
paard. Zij wordt zelden gespeeld. Want weinigen domineeren haar, en bijna ieder
hapert ervoor. Van der Pas kan deze Sonate aan. Als hij wil staat hij er boven.
Technisch bevindt hij zich op dat soevereine punt waar hij deze nu nog haast
ongelooflijke, roekelooze klank-figuren door zich kan laten ruischen en stormen als
door een medium, en met behoud van de vereischte machinale precisie. Grooter lof
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is er niet voor een pianist dan zulke volslagen vrijheid tegenover elke hindernis der
materie. Grooter overwinning is er niet, dan op dit superieure plan het zuiver
psychische in exact evenwicht te kunnen doen beantwoorden aan het zuiver
mechanische. En vice versa.
Wij leven blijkbaar in een conjunctuur waar alles gaat culmineeren. Ook Cor de
Groot beschikt over een kunst, en dit wil zeggen over een stel hersens, zenuwen en
spieren welks fantastisch ingewikkelde, opperst intelligente werkingswijze zouden
doen duizelen van bewondering wanneer men ze kon filmen, want iedere accurate
vingerbeweging is een accuraat uitgevoerd commando, en dikwijls worden er tien,
twintig commando's gegeven per seconde! - ook Cor de Groot beschikt over dat
perfecte pianistische apparaat waarmee hij alles zou kunnen wagen wat een componist
als Chopin van hem vergt en wat zijn eigen fantasie, afgestemd op de muziek, hem
zal dicteeren. Ook hij verwierf die serene en egale, uitermate zeldzame
onafhankelijkheid tegenover de grimmige toetsen, de grimmige noten, tegenover het
weerbarstige menschelijke organisme, ook hij verkreeg dat maximum van vaardigheid,
waarmee elk muzikaal avontuur rustig kan worden ondernomen.
Ziehier dus vier volmaakten reeds, die alle graden doorstegen der pianistische
ascese, en deze oefening (want ascese beduidt niets anders) verdient evenveel
verbazing en eerbied als die van welken yogi ook.
Dan is er nog Jan Odé met zijn bezonnen vurigheid, met een geluid dat door de
gansche scala der sonore plastiek (het bronzen en het broze, het hamerende en het
tinkelende, het solide en het fluïde) altijd harmonieert bij de uit te drukken emotie,
dien ik twee maal hoorde in de Arcana musae dona van Rudolf Escher, een
meesterstuk dat slechts geschreven kon worden voor het meesterschap van zulk een
tolk.
Dan zie ik verder, als iets wat blijven zal op den innerlijken horizon mijner
herinnering, Iskar Aribo, verwonderlijk subtiel, onbeschrijfelijk verheugend,
glimlachend, in de oude virginalisten; André Jurres, verrassend beschrijfelijk
verheugend, glimlachend, in de evocatief en welluidend in stukken van Honegger,
in de Dante-sonate van Liszt; Miek Engelenburg in het concerto van Britten, en aan
den rechterkant der piano (naast Odé) in het vierhandige, zeer goede Divertimento
van Leo Smit, (vermoord, helaas, helaas, door de Duitschers) waar zij tijdens het
langzame deel mij tot in het centrum bracht der poëzie; en Willem Andriessen,
dezelfde als eermaals dien ik de Valses nobles et sentimentales van Ravel hoorde
spelen met een orchestraal coloriet, met een rechtstreeksche mededeelzaamheid der
melodie en haar ontroeringen, alsof hij ze zelf gecomponeerd had.
Zoo tel ik negen werkelijke pianisten in ons kleine land tegen vroeger een. Negen
eersten naast al hun gelijken buiten onze grenzen. Ik zal er misschien nog meer
ontmoeten. Wat de piano betreft mag waarlijk gezegd worden dat onze schatten, de
oude en de nieuwe, uitstekend beheerd zijn.

Rudolf Escher
Ziehier de korte kantteekeningen die ik maakte voor en tijdens het luisteren naar de
eerste uitvoering van Escher's Musique pour l'esprit en deuil, gecomponeerd in
1942/43, en Zondagmiddag 19 Jan. gedirigeerd door Eduard van Beinum:
Groot orkest, viervoudige bezetting van hout en koper, plus saxophoons; zeer
uitgebreid slagwerk.
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Opening met forsch Wilhelmus in Engelschen trant, staande gespeeld en
aangehoord.
Men moet zich terugrukken naar de sfeer van Escher. Een bijna ondoenlijke
inwendige modulatie maken. Slecht voor het opnemen der compositie.
Muziek begint met vagen, gonzenden, doffen, somberen grondtoon. Uit donkeren
chaos ontstaat groeiend geruisch, toenemend geritsel als suizend kletteren van regen,
over grauwe vlagen heen ontwikkelt zich fragiele, klagende melodie, met
fragmentarische, vertrouwelijke interrupties van hoorns in Mahlersch mineur, in een
zijige, zacht-paarse kleur.
Vloeiend geluid wordt van binnen uit geanimeerd tot breede melodische
bewegingen, onderbroken, afgewisseld door signalen van trompetten en hoorns,
scheuren van gedempte bazuinen, echo's van ver gelui.
Doorbraak van hoogen, sterken, mobielen, klaar-lichtenden, zingenden klank, die
langzaam afluwt naar stilte.
Rust en stilte in klokken-toon, zoemende pizzicato's, geroffel van trommen. Nieuwe
rhythmische en melodische aanheffen. De deinende cadans evolueert geleidelijk naar
rhythme van marsch, hard, strak, sterk, obstinaat, hoe langer hoe solieder, precieser,
hypnotiseerender, groen-grijze effenheid, bestraald met brokken van melodie,
doorstreept met felle, sonore, kleurige vlekken.
Geregelde stuwing en stijging op onverbreekbaar, obsedeerend vierkwarts
marsch-rhythme naar totaal toppunt, onbegrensde vlakte van bruisend rumoer, naar
een puissant, poignant, meer en meer exalteerend, met een opperste energie, een
oppersten wil doorgezet, volgehouden, verzwelgend, verblindend, formidabel
fortissimo. Magnifieke, eindelooze orchestrale davering.
Stort in tot stilte en immobiliteit. Terugkeer naar den aanvang, smeekend, klagend,
ruischend, in helderder kleur. Eindigt in mild, zacht-paars accoord.
Duur der zonder wankelen vastbelijnde spanning: twintig minuten. Magistrale
behandeling van het orkest en de moderne harmonie. Eenvoudige, lapidaire
architectuur. Te weinig en te stereotiepe melodische inventie. Escher heeft een eigen
constructieve visie; moet zoeken en vinden een eigen melodie.
Dit zijn voorloopige, momentane impressies. Het is onmogelijk om bij een enkel
hooren van onbekende muziek een definitief oordeel te formuleeren over haar
intrinsieke deugden, over de hernieuwbaarheid der impulsen welke zij wekt, over de
wijze waarop wij ons een volgende maal tegenover die impulsen zullen gedragen,
over haar innerlijke draagkracht en duurzaamheid, zelfs over de gebruikte scripturale
en instrumentale middelen. Want zoodra muziek geklonken heeft, en reeds terwijl
zij klinkt, ontsnappen den waarnemer, die tegelijk moet observeeren en tegelijk moet
herinneren, alle positieve, reëele punten van contrôle en vergelijking. Hetgeen hij
kan controleeren zijn vliegende, provisorische, meestal approximatieve indrukken,
waarvan niets hem bevestiging kan geven. Een muzikale noviteit, goed genoeg om
door haar vermoedelijke beteekenis dit raadsel te behelzen, (en zulke noviteiten zijn
reeds schaarsch) zou daarom aan 't einde van het concert waarop haar eerste uitvoering
plaats vond, herhaald moeten worden voor hen, die een vollediger kennis wenschen
van het nieuwe werk.
Ik zou zeer gaarne de compositie van Escher, welke ik representatief acht voor
het gansche hedendaagsche muzikale kunnen, aanstonds herhoord hebben, om mij
te vergewissen van haar macht.

Eduardo del Pueyo - Pierre Bernac
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De pianisten die ik zag op een podium, en naar wie ik luisterde via de radio of de
gramophoon, zijn meer dan legio. Zij bestrijden vier generaties, en gaan van een
negentigjarigen leerling van Chopin tot aan hen, verrijkt met anderhalve eeuw van
menschelijke en mechanische vervolmaking, die laatstleden het kunstenaarsleven
aanvingen. Ik meende dus de piano ongeveer te kennen, te weten wat men ervan
verwachten en eischen mag, wat erin zit, wat er uit te halen valt. Maar toen ik op
Vrijdag 20 December in de groote zaal van het Concertgebouw voor den eersten keer
Eduardo del Pueyo hoorde, werden al mijn opinies over de piano onvolledig, en
begreep ik plotseling, dat de mogelijkheden van het ‘hamer-klavier’ nog op verre na
niet zijn uitgeput.
De menschelijke eigenaardigheid van dezen nieuwen toovenaar bestaat in een
haast ongelooflijke veelvuldigheid van reflexen. Om zoo te zeggen elk muziek-teeken
zet bij hem een gevoelszenuw in trilling, welke met een even ongelooflijke snelheid
op de bewegingszenuwen wordt overgebracht. Die fantastische veelheid van reflexen
wordt niet enkel overgezonden van zenuw naar zenuw met een onwaarschijnlijke
snelheid, maar tevens met een absolute zelf-contrôle en met een nimmer falende
juistheid. Het sensitief en motorisch zenuw-organisme, waarmee del Pueyo de muziek
transmitteert, bereikte dus een uiterst merkwaardig raffinement. Terwijl alle overige
pianisten een ensemble van teekens, soms heele pagina's, reduceeren tot een globale
expressie, interpreteert hij bijna teeken voor teeken in de gevoelswaarde welke zij
kunnen bezitten, en hij doet dit niet analytisch, doch synthetisch, zoodat elk der
teekens een bestanddeel blijft van een onafgebroken golvenden stroom, druppel van
een machtigen vloed. Wat de psychologen noemen het oceanisch sentiment, de
communicatie met een vitaliseerende oer-bron, de aangegrepenheid van den vertolker
die onmiddellijk aangegrepenheid wordt van zijn hoorder, is bij del Pueyo aanwezig
in een oppersten graad van intensiteit, van potentie en beheersching. Door de
veelvuldigheid en snelheid zijner reflexen is hij bekwaam om de emotioneele kracht
van elk stuk muziek te verhonderdvoudigen.
De mechanische, technische eigenaardigheid van dezen pianist, die de grenzen
van zijn instrument verwijdt, bestaat in een volstrekte onafhankelijkheid der beide
handen. Ik weet wel dat deze autonomie sinds jaar en dag het streven is van elke
hoogeschool voor klavier en dat del Pueyo op dit gebied niets innoveert in letterlijken
zin. Maar de extreme consequentie waarmee hij het gesteld princiep van
zelfstandigheid der handen heeft toegepast en doorgevoerd, verleent aan dat oude
beginsel (en aan del Pueyo's spel) een gloednieuwe, een zeer persoonlijke en een
voorloopig weergalooze karakteristiek. Deze mechanische eigenaardigheid is trouwens
een logisch gevolg van zijn menschelijke eigenaardigheid. Daar del Pueyo de noodige
reflexen heeft om ten naasten bij elk teeken der geschreven muziek te doen klinken
in zijn nauwkeurige gevoelswaarde, om iedere noot te timbreeren met de vibratie
van leven waaruit zij ontstond, of welke zij in zich kan dragen, moest hij
onvermijdelijkerwijze ertoe komen om zijn beide handen van elkaar onafhankelijk
te maken in elke fractie van den tijd en in elke denkbare variëteit van accenten,
nuanceeringen en voortdurende differentieeringen, welke twee oplettend gelezen en
herscheppend vertolkte noten-balken bevatten kunnen.
Men begrijpt dat zulke bijna altijd asymmetrische spanningen en ontspaningen
van den wil en van het zenuw-apparaat, wanneer zij onophoudelijk zijn en dikwijls
bliksemsnel moeten geschieden, een zeer gedisciplineerde waakzaamheid en een
buitensporige concentratie vergen van het enkelvoudige gedachte-centrum waardoor
zij gecommandeerd en geordend worden. Maar de moeite is loonend. Het geringste
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detail, b.v. een serie van schijnbaar onbeduidende gearpeggieerde accoorden in een
Sonate van Beethoven, in de Rhapsodie Espagnole van Liszt, wordt hervormd tot
een electriseerend bewegen. Er is geen enkel onverschillig moment meer in den duur
eener muziek. Er is geen enkele leege plek meer in de diverse plans eener compositie.
Overal is actie, een wonderlijk magnetiseerende, uitermate boeiende actie. En als ik
naga hoe del Pueyo deze gezamenlijke actie in de loop van een stuk afweegt, doseert,
hoe hij uit ontelbare minieme intonaties een groot harmonisch gebeuren opbouwt,
evenwichtig, onfeilbaar en aangrijpend, dan merk ik nog duidelijker dat wij hier te
doen hebben met een tot dusverre ongeëvenaard menschelijk verschijnsel.
Eduardo del Pueyo, Spanjaard die buiten zijn land woont, had te Amsterdam geen
befaamdheid. Hij trad op voor een menigte desoleerende, verkillende roode stoelen.
Maar de anderhalf honderd hoorders die er waren hebben hem vanaf de eerste tonen
welke hij in de ontmoedigende holle ruimte aansloeg, direct herkend als een meester.
Deze gelukkige weinigen mogen daarop roemen. Ik vraag mij soms af, of de muziek
nog haar legendaire tooverkracht behield, en dien avond zag ik het zuiverste
enthousiasme geboren worden en opvlammen onder de ongunstigste omstandigheden.

Pierre Bernac
Natuurlijk, een tekst als:
Doux charme de la vie,
Divine mélodie,
Viens, viens par tes accents
Porter le calme dans mes sens.

uit Le Jugement de Midas van Grétry, is ulevellen-poëzie van woord tot woord. Men
glimlacht erom, wanneer men 't leest. Men spot er een beetje mee, en men maakt er
een paar versjes bij, op denzelfden goeiïgen, oud-dichterlijken deun. Ook met de
melodie er onder van Grétry had die aarts-gemeenplaatsige tekst rijmelarij kunnen
blijven van een poëet langs den publieken weg, gelijk men ze vroeger vond op den
hoek eener steeg, naast het stalletje van een schoenlapper. En zooals Francis Poulenc,
hoewel hij componist is, die melodie bij wijze van voorspelletje inzette op de piano,
zou het couplet, en de heele aria, een best, braaf, bekend gevalletje gebleven zijn,
waar men niet in zichzelf naar omkijkt, en waarbij men in zijn binnenste een wattigen
geeuw voelt wiebelen, wanneer het een beetje lang duurt.
Maar met Pierre Bernac wordt het anders vanaf den eersten, tweeden toon dien
hij aanheft. Tevoren reeds, en nog terwijl de piano wat onverschillig rinkelt, in den
onbehaaglijken Zondagmiddag, in een tijd zonder vreugde, heeft hij, deels bewust,
half onbewust, zijn geheugen aangeroepen. Zijn eigen herinnering aan alle dingen,
die in 't leven zachte bekoring hebben, en zingen. Daarbij die meer dan duizendjarige
herinnering, de herinnering van een god uit welken eenmaal de muzen geboren
werden. Hij doet dat sinds lang. Het is zijn gewoonte. Soms kost het hem moeite,
soms niet. Doch zich vermoeiend of niet, hij moet zich alles herinneren gelijk het
was, hij kan er niet buiten, hij moet alles herlevend maken, als of het is. Bijna
automatisch geraakt hij met heel zijn wezen in een stemming van zachte bekoring,
van divine melodie. Het is werkelijke en gansche waarheid, welke hij in die versleten
woorden legt; hij hergeeft hun den vergeten zin der volle nieuwheid, als toen dat
woord voor 't eerst opklonk uit een verwonderd hart. Wij begrijpen onmiddellijk,
dat het waar is, onbedrieglijk waar, wat hij zingt. Wij worden zelf meer dan
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duizendjarige herinnering. Wij gelooven hem, want wij weten weer. Het gewoonste
klinkt plotseling verbazingwekkend, buitensporig. Wij zien le doux charme, de divine
melodie ontstaan, gebeuren in haar werkelijkheid. Hoe zouden wij niet kunnen
gelooven? Tekst en melodie komen aangewaaid, gelijk Shakespeare dichtte, ‘als de
zefier over een bed van viooltjes’. Zelfs de piano wordt zangerig.
Er zijn keeren, waar het niet lukt, omdat wij de herinnering ongaarne willen volgen,
wanneer zij op 't onnoozele af simpel lijkt, of niet geheel waarachtig, ontgoochelend,
als in menig brok der Dichterliebe van Schumann. Maar ook dan nog is Pierre Bernac
perfect in de bedoeling. Met een soort van opgetogen voldoening, slechts even
beschaduwd door wat melancholie over het onbereikte, observeert men daar het
prachtige functionneeren van zijn innerlijke mechanisme van iets absoluut
voortreffelijks als zoodanig. Tot in de dingen, waar het hem niet lukt ons geheel te
winnen, blijft Bernac een zanger als degene voor wien Homerus (Odyssea IV, 6) het
vers schreef: ‘Hij zei, en hun zielen werden met verwondering vervuld.’

Engelsche week - Opera in mineur
Tijdens de Man Job van Ralph Vaughan Williams, O.M., en The Dream of Gerontius
van Edward Elgar, had ik overvloedig gelegenheid om na te denken over het
zonderlinge, merkwaardige phenomeen van muziek, die men uit het hoofd kent
zonder haar ooit gehoord te hebben. Ik constateerde het feit vanaf het begin der
uitvoering, en zoolang ik luisterde. Toen de eerste noten waren ingezet liep mijn
gedachte automatisch alle volgende een heele of halve seconde vooruit. De eene
maat na de andere. Mijn hersens zagen alles, - de melodie, het rhythme, de harmonie,
de orchestratie, de wisseling van tempo en van expressie - mijn brein raadde dat
allemaal met een kleinen voorsprong, en wanneer het in werkelijkheid kwam was
het alsof ik de klanken reeds gehoord had en van buiten kende. Als een mensch snel
genoeg kon schrijven om de beweging van onder tot boven bij te houden, had ik de
stukken zonder aarzelen kunnen noteeren, maar die mogelijkheid bestaat niet.
De gewaarwording deed mij niet het geringste genoegen, hoewel de composities
van Williams en Elgar gerangschikt moeten worden bij de goede, verdienstelijke
muziek. Integendeel. Voortdurend voelde ik mij teleurgesteld, gedesillusionneerd,
om niet te zeggen bedot. En die onafgebroken deceptie bracht mij aan den overkant
van het phenomeen, verdubbelde het, en maakt het nog vreemder. Want ik dacht
opeens, dat er tientallen werken zijn, die ik inderdaad van buiten ken, sinds lang,
maat voor maat, die ik droomen kan, en waarvan de voorkennis mij niet op de
geringste wijze hindert. Zij vermeerdert misschien nooit het geluk, dat men kan
vinden in klank. Stellig echter belemmert of vermindert die voorkennis geen enkele
tevredenheid. Ik sta hier voor een ingewikkeld psychologisch probleem, waarmee
ik geen weg weet. Zijn mechaniek is mij een raadsel en ik geef haar ter overweging
aan deskundigen.
De Man Job van den weldra vijfenzeventig-jarigen Williams, is een illustratie bij
prenten van Blake, op teksten uit den bijbel. Het schijnt dat de auteur bedoelde, dat
zij gedanst zou worden, of tenminste gemimeerd. Er is een Sarabande van de kinderen
Gods, een dans van Satan, een menuet van Jobs zonen en dochteren, een dans der
Boden, der vrienden van Job, een Pavane der Hemelsche Heirscharen, een Gaillarde
van de Kinderen des Lichts, en zoo voort. Zulke onderwerpen zijn gemakkelijker te
behandelen in verzen, in teekeningen, dan in de realiteit van het tooneel. Ik zie ze
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niet erg duidelijk. Maar het zou een interessant experiment zijn met de hulpmiddelen
der moderne techniek, en in ieder geval zag ik van die mystieke verbeeldingen geen
glimpje gematerialiseerd door de muziek alleen, ondanks haar koralen van trompetten
en bazuinen. Vooral Satan en zijn verschrikkingen leken mij afwezig. André Gide
beweert perfide, dat, hoe meer hij den duivel loochent, dus hoe minder hij in hem
gelooft, hij hem des te meer kracht verleent. Bij Williams kan deze paradox worden
toegepast in tegenovergestelden zin: Hoe minder hij Satan loochende, hoe meer hij
in hem geloofde, des te inconsistenter, des te machteloozer werd de prins der duisternis
op zijn muzikale fantasie. Wat gold voor zijn duivel, blijkt even geldig voor zijn
kinderen des Lichts en de rest der Hemelsche Heirscharen.
De Droom van Gerontius, op tekst van Kardinaal Newman, verhaalt in woord en
toon het afscheid van de aarde, daarna de hemelvaart eener devote en godvreezende
ziel. Ook zij ontmoet op haar tocht door den onzienlijken aether nog een horde van
lawaaiige demonen die haar te lijf gaan met een dubbel-fuga. Gelijk bij Williams
blijven de duivels van Elgar een loos alarm van geluiden die geen oogenblik onthutsen
en niet eens spoken. Overigens is de muziek zeer blank, zeer sereen, vol innige
wijding, vol biddende, traditioneele, liefelijke lyriek, en, behalve haar eentonigheid,
haar eenkleurigheid, uitstekend gecomponeerd. Het speelt mij enkel dat in dit
religieuze oratorium een tweede fatale paradox van Gide (door honderd meesterwerken
uit den ouden en nieuwen tijd gelogenstraft) schijnbaar bewaarheid werd.
Met wat Gide zei, ongeveer twintig jaar geleden: ‘Avec de bons sentiments on ne
fait pas de bonne littérature’ vormde hij een massa gederailleerde leerlingen. Vervang
echter littérature door muziek, en ook bij Elgar gaat zijn sophisme weer op.
De goede sentimenten moeten blijkbaar in hun waarde hersteld worden.
Beide eminente composities zijn geleid door Adrian Boult aan 't hoofd van het
Concertgebouw-orkest, het Toonkunst-koor, zorgvuldig voorbereid, mooi van klank,
en drie voortreffelijke Engelsche solisten, de mezzo-sopraan Mary Jarred, de tenor
Parry Jones en de bas Harold Williams. Sir Adrian Cedric Boult zelf is de volleerde
en perfecte gentleman-dirigent. Hij heeft even weinig last van demonen, goede noch
kwade, als de bewonderenswaardig gestileerde figuranten, die met een prachtigen
stok in de hand aan de spits defileeren, statisch en dynamisch tegelijk, van
onoverwinnelijke harmonieën. Hij is uiterst zeker van zijn zaak. Maar van een
gentleman, denk ik, zijn geen groote verwonderingen, verrassingen, overrompelingen
(goede noch kwade) te verwachten. Dan ware hij niet perfect.

Opera in mineur
Zoo uitmuntend de Ontvoering uit het Serail is geweest bij de Nederlandsche Opera,
zoo critiseerbaar middelmatig is haar voorstelling van Verdi's Don Carlos. Tot aan
het vijfde tafereel (het werk heeft er zeven) domineerden de storende factoren in
zulke hoeveelheid, dat men onmogelijk tot eenige artistieke waardeering kon geraken.
Men besefte en prees de moeite, den tijd, de inspannnig, de kosten, den arbeid, die
er besteed waren, het risico dat gewaagd werd, de loffelijke bedoelingen waarvan
ieder overliep. Doch het resultaat van alles stemde sarcastisch of liet onverschillig.
Met dezelfde middelen en met dezelfde krachten had het tienmaal beter gekund.
Het is dus nuttig en noodig om ronduit te spreken.
Er wordt zonder twijfel gewerkt bij de Nederlandsche Opera, en hard gewerkt.
Een tenor als Justus Bonn, die binnen enkele maanden Belmonte, Rodolpho en Don
Carlos te zingen krijgt, en 't er prijzenswaardig afbrengt, heeft niet veel vrije uren.
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De koren, die een zware en lastige taak zeer draaglijk vervulden, ook niet. Het orkest
evenmin. Hun chefs nog minder. Er wordt echter niet intelligent gewerkt. Men zou
zelfs mogen zeggen dat er dilettantisch gewerkt wordt, zonder inzicht, zonder
nauwkeurige notie te hebben van wat men doet, van wat er gebeurt, en wat het effect
kan zijn. De schuld der mislukking ligt dus hoofdzakelijk bij hem of bij hen, die in
Don Carlos de leiding hadden over het geheel, en de verantwoordelijkheid.
Om verstaanbaar te zijn geef ik een paar staaltjes van dat dilettantisme.
Het auto-dafé van het vierde tafereel, met zijn processies, optochten van monniken,
soldaten, smeekelingen, edelen en volk, met zijn schavot en verbranding van ketters,
is, gelijk de triomph-marsch in Aïda de convergeerende centraal-scène van Don
Carlos. Zeker, het plateau van den Stadsschouwburg is niet groot. De Opera heeft
niet veel geld. Ik vraag dan ook geen supplementaire fanfare op het tooneel, die er
zijn moet. Ik vraag slechts, dat alles wat wegvalt, oordeelkundiger, en een beetje
minder armoedig vervangen wordt door het orchest in den bak, en op zoo'n manier,
dat het ensemble van den klank geen gapingen en leegten vertoont, waar alle
rumoerige drukte opeens verzandt, en elke impressie verdwijnt als in een valluik. Ik
vraag geen historische reconstructie van wat een grootsch en somber auto-da-fé
geweest kan zijn uit de eeuw van Philips II, of geen benadering van wat de Parijsche
Opera in haar vroegere dagen daarvan maakte. Neen. Ik vraag alleen dat het auto-da-fé
door tallooze kleine slordigheden en gebeunhaas niet gedegradeerd wordt tot een
carnavals-stoet. Men kon waarachtig nauwelijks nog gissen wat er gaande was toen
de drie groote, malle, ontkleede poppen verschenen, bengelend aan staken als
dorschvlegels, welke naar beneden getrokken en bij de voeten moesten worden
vastgehouden omdat zij een poort niet konden passeeren die te laag was. De
Inquisiteur en de draagstoel, waarin hij op schouders getransporteerd werd, maakten
een sjofelen, pietluttigen indruk. Het optreden van Koning en Koningin met hun hof,
op een veel te smal trapje, was een parodie. Als men vaandels rondvoert bij zoo'n
gelegenheid die imposant wil zijn, waarom beschildert men die vaandels dan zoo
burlesk en grotesk dat de toeschouwer niet meer weet hoe hij het heeft? Als men de
costumes der solisten copieert naar Velasquez, waarom betracht men dan niet een
minimum stijl en eenheid in de kapsels en de kleeren van de volksmenigten? Waarom
moest aan 't eind der ceremonie (met haar paskwilligen brandstapel) Don Carlos als
een betrapte kwajongen de plaat poetsen in de coulissen? Dat was ridicuul. Men had
hem natuurlijk zoo gezegd. Hij zou dat uit zichzelf nooit verzonnen hebben. Maar
men zei 't hem verkeerd.
Tegen dergelijke tientallen caricaturen is de beste muziek en zijn de beste
bedoelingen niet bestand. Die slonzigheden, met evenveel moeite te vermijden als
te bedrijven, begonnen al bij 't tweede tafereel, waar de hofdames van Prinses Eboli
zich bij wijze van ballet vermeien in een kaatsspelletje met waterpolo-ballen, dat
niet onhandiger, onbehouwener en ongracieuzer geënsceneerd had kunnen worden
dan het hier te kijk was. Die nalatigheden stoorden ook in het orchest. In menige
passage laat Verdi de melodie van koor of solisten meespelen door de trompetten.
Deze dubieuze, tamelijk vulgaire instrumenteering is hoogstens aannemelijk wanneer
de trompetten een tikje nobel klinken, zilverig, niet ordinair. Trompetten, gelijk men
bij deze voorstelling hoorde, worden direct onuitstaanbaar; zij banaliseeren en
verknoeien het zangerigste wat zij begeleiden of wat zij blazen. Die ontelbare, grove,
met een beetje toezicht te corrigeeren slordigheden waren er tot in de nieuwe versie
van den tekst. Wanneer Jef Last, de vertaler, meent dat een schraperig zinnetje als
‘Schenk 's Keizers schim’ gemakkelijk te zingen, gemakkelijk van buiten te leeren
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en aangenaam om te hooren is, of wanneer hij meent dat er in 't Hollandsch niets
welluidender te bedenken valt, dan vergist hij zich danig. Ik vind dit model van
cacophonie op de eerste pagina. Als hij wenscht kan ik hem nog dozijnen andere
verwringingen citeeren, plus de ergerlijkste rijmelarijen. Zijn tekstboek, bladzijde
na bladzijde rood of blauw aangestreept, had hem moeten worden teruggestuurd!
Het is niet raadzaam om te midden van zooveel deficit een oordeel te formuleeren
over de praestaties der acteurs en hun stemmen. Behalve Theo Baylé, als markies
van Posa, zonder voorbehoud aannemelijk en indrukwekkend, scheen mij niemand
opgewassen tegen zijn rol. Maar een intelligente regisseur zou uit elk der overige
zangers, zooals ze zijn, met de stemmiddelen waarover zij beschikken, tienmaal meer
hebben weten te halen, alleen reeds door hen te accordeeren met het drama en met
het te vertolken personage. Bij zooveel fnuikends waarmee zij te worstelen hadden
zou ik niet willen wijten aan hun stem of hun kunst, wat voornamelijk verweten moet
worden aan leiders die de opgedragen taak niet kennen, of ze verwaarloozen.

Triomphen
Het wintert. De Boreas der klassieke dichters blaast. Hij doorvlijmt een voetganger
als met de duizend spelden van de holle pop waarin men tijdens de Duitsche
middeleeuwen iemand opsloot, aan wie een bekentenis moest ontrukt worden en een
handle bracht de spelden in beweging. Zoo steken sneeuw en wind, als die pop uit
een Duitsch museum van voor den oorlog. Waar een troep menschen bij elkaar komt,
hoesten er negentig op de honderd. Hoest, zegt de groote Van Dale, is eene door
prikkeling van het slijmvlies der luchtwegen veroorzaakte plotselinge uitstooting
van lucht, die gepaard gaat met een eigenaardig geluid. Het lijkt me dat zoo'n definitie
niet uitmunt door technische nauwkeurigheid, want de K.L.M. heeft ook luchtwegen,
en zelfs ons lichaam heeft er meer dan een die eigenaardige geluiden kunnen
uitstooten. De Hollandsche woordenboeken zijn lang niet volmaakt. Maar wat doet
dat er toe! Iedereen hoest en kucht, onbedwingbaar en aanstekelijk. Daar valt niets
tegen te beginnen, wat ook de pillendraaiers beweren, en als men de lieden wilde
verplichten voor een kuchje thuis te blijven, dan waren sinds drie maanden alle zalen
leeg geweest.
Soms zijn ze vol, tjokvol, en dan woont men mirakels bij, waarnaast die der fakirs
me kleinigheden schijnen. In deze arena, gevuld met de droge, schorre, hortende
morseseinen van kriewelende kelen treedt een kunstenaar binnen. Hij weet precies
wat hem te wachten staat. Als hij macht bezit, de mysterieuze macht, zal hij die buien
temmen, zal hij die milliarden en milliarden microben bezweren. Hij zal al die zeerige
organismen uitschakelen, annuleeren, al die menschen tot vergetelheid brengen van
hun lichaam, en zonder dat zij dit beseffen. Hij moet die radicale transformatie
bewerkstelligen met een paardehaar op een snaar van kattedarm of staal, met de toets
eener piano, met zijn eigen stem. Minuten lang. Het criterium is onbedrieglijk.
Afgrijselijk onvermurwbaar. Wanneer de muziek meehelpt door een roezige beweging,
door een forte of fortissimo, is er geen moeilijkheid. Maar te midden van een
aanhoudend pianissimo, of van een totaal zwijgen, wanneer de stilte in de roerlooze
atmosfeer hangt als een herfstdraadje, als een krulletje rook, als de pluizen eener
distel! Het is de proef op de som. Hij moet bewijzen wat hij vermag met bijna niets.
De stilte waarin honderden gekwelde strotten zich zoo begoochelen laten dat geen
enkele kikt, wordt iets phenomenaals, haast iets aanbiddelijks.
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Ik houd van zulke nietige mirakelen, waar men seconde voor seconde onfeilbaar
de werking kan controleeren van een zoo goed als immaterieel menschelijk willen
in actie. Want alle hoorders reageeren onbewust. Ik zag ze verrichten, die kleine
mirakels, door Stephan Askenase in een sonate van Mozart. Er zijn daar gedurende
het andante passages waar de rechterhand slechts lange, wegzwevende, uiterst brooze
tonen te spelen krijgt, zonder eenige andere virtuositeit dan de gevoelige nuanceering
van een teedere, zachte vibratie. Askenase spon ze uit met een vermetelheid, met
een roekeloosheid, alsof het gevaar hem beviel, alsof hij het rekken wilde, juist omdat
hij het duchtte, en juist omdat alle macht moest uitgaan van een enkelen zuiveren
toon. Claudio Arrau, een bewonderenswaardig technicus overigens, die dezelfde
sonate speelde, had deze durf niet. Hij verkortte de gewaagde stilten, het geruchtlooze
zwijgen. Over alle momenten die pianistisch zeer gemakkelijk, maar die psychisch
zeer hachelijk zijn, gleed hij heen. Elke acrobatie der vingers kan hij aan, maar niet,
zooals Askenase, den salto mortale van een lange zucht, verstervend in de dreigende
ruimte, waar zijn nauwelijks hoorbare kristallen tinkeling, en dat wankele evenwicht
van ademlooze kalmte, bij ieder onderdeel van een oogenblik teniet gedaan kan
worden door een vijandig rumoer. Gelijke halsbrekende toeren maakte Ginette Neveu
in den cadens van Brahms' viool-concert. Met een strijkstok welke nauwelijks zich
scheen te verplaatsen langs de snaar, met een gebaar van complete, ongerepte rust,
zond zij zeldzaam verstilde klanken door de lucht, die plotseling ijl werd als de aether,
onafzienbaar als het azuur, en waar niets meer gebeurde dan de glinstering van een
eindeloos uitgerafelden toon, langzaam verschuivend naar een anderen toon, met de
bedaardheid van zon en maan zooals zij rijzen of dalen aan de kimmen. De zaal vol
menschen wordt dan opeens voor iedereen de wijde, gouden avond van een
zomer-tuin, waar in den top van een hoogen boom nog even een vogel zijn herinnering
zingt aan den mooien dag. En ieder luistert als naar iets ongehoords. Ieder is geheel
en al luistering en niet meer dan vredige, heerlijke zalig ontspannen luistering.
Welk een wonder, dat te kunnen, en tevens precies te gissen hoelang dat duren
kan!

Bolero
Over de manier waarop de muziek moet worden vertolkt der middeleeuwers, de
muziek der zeventiende en achttiende eeuw, van Bach, Haydn, Mozart, Beethoven,
en zelfs de muziek der vorige eeuw, bezitten wij slechts vage, onvolledige gegevens,
voornamelijk wat een zoo essentieele factor raakt als het tempo, en dikwijls ook der
dynamiek. Elk dirigent, elk uitvoerder is in feite gerechtigd een menigte composities
te interpreteeren gelijk hij verkiest, naar willekeur en welbehagen. Niemand is in
feite gerechtigd de een of de andere opvatting te betwisten. Er bestaat geen enkele
wetenschappelijke stelligheid voor termen als Allegro, allegro giusto, allegro
moderato, allegro vivo, andante, andante assai, andante con moto, poco andante, en
een massa varianten van zulke voorschriften, welke men aan 't begin van een stuk
vindt, of die geheel ontbreken, gelijk bij de middeleeuwsche componisten. Ook
aangaande de dynamische teekens, p, mf, f, mp, etc., bestaat geen enkele
wetenschappelijke norm. Niets is meetbaar op een horloge of met een ander
instrument. Alles is overgelaten aan het persoonlijk initiatief. Bijna alles op dit gebied
is conjectuur. Er vormde zich in den loop der tijden een soort van traditie, van
conventie, rondom onduidelijke bewoordingen. Maar die traditie was aan allerlei

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

wisselende invloeden onderhevig, welke verschillen in 't Noorden en in 't Zuiden, in
't Westen en in 't Oosten. Die traditie eveneens is onbewijsbaar en onbetrouwbaar.
Wie een weinig over dergelijke onzekerheden betreffende de wenschen van een
groot componist nadenkt, zal die onveiligheid en aarzeling bejammeren, hij zal ze
vreezen, als zooveel kansen op misvorming en verminking waaraan zijn eigen
gedachte kan worden bloot gesteld, en hij zal minutieuze voorzorgen nemen om aan
zulk een lot te ontsnappen. Zoo propte Mahler zijn partituren vol met ontelbare
aanduidingen. Maar nooit genoeg! Zoo grifte Strawinsky zijn composities eerst op
de machinale pianola, en later nog eens op de grammophoon.
Wij hebben in de moderne muziek ten minste één werk, waarvan de exacte
beweging ontwijfelbaar bekend is: de Bolero van Maurice Ravel. De auteur zelf
noteerde de snelheid. Hij gaf 76 aan voor de kwart-noot, dit wil zeggen zes en zeventig
kwart-noten per minuut. Hij dirigeerde zijn Bolero persoonlijk, herhaalde malen, en
altijd in dat tempo en wenschte het onveranderlijk, van 't begin tot het einde der
compositie. Toen Toscanini bij 't slot van 't stuk (om het effect te vermeerderen) een
versnelling maakte, heeft hij met heftigheid geprotesteerd tegen den eigen dunk van
een vertolker, die het beter waande te weten dan de componist.
Hun ruzie is historisch, maar ze heeft niet gebaat, evenmin als de pianola en de
grammophoon van Strawinsky. De laatste uitvoering in het Concertgebouw van den
Bolero werd door Van Beinum genomen in een tijdmaat van 60. Ik kan voor de
absolute juistheid van dit cijfer niet instaan, want gedurende de uitvoering had ik
natuurlijk geen metronoom bij de hand om te verifieeren. Het kan ook 56 of 58
geweest zijn. Het rythme was mij in het hoofd gebeukt, en toen ik controleerde las
ik 60.
De vertraging is dus zeer aanzienlijk. De Bolero telt 340 drie-kwarts maten. In het
tempo van Ravel duurt hij 13 minuten. In Van Beinum's tempo 17 minuten. Eén
derde meer tijd voor een zoo korte compositie! Van een dans (welke deze Bolero
oorspronkelijk is) blijft niets over. Alles verstart tot een mechanische opeenstapeling
van geluid. De muziek (en deze ongeëvenaarde melodie is muziek) wordt gewurgd,
vermoord.
Om nog andere redenen moet arbitraire verlangzaming worden ontraden. Het
schijnt mij o.a. onmogelijk voor de bazuin om in dit vertraagde tempo het thema
ordentelijk te blazen. Ik was verbaasd opzichtige flaters te moeten constateeren in
een uitvoering van het Concertgebouw-orkest.
Maar zoo vormt zich onder onze oogen een volstrekt ongerechtigde traditie, een
nieuwe, onmotiveerbare, onverdedigbare conventie. Zij stamt van Mengelberg. Door
de radio (die op dit punt zonder bedrog is) observeerde ik bij Mengelberg's Bolero
hetzelfde sleepende tempo van 60.
Waarom werd die traditie, en menige andere, niet afgedankt? Zij had moeten
verdwijnen op den dag dat onze vlaggen weer wapperden, en toen wij ons verheugden
in de overwinning.

Olivier Messiaen - ‘Een heilige, een ziener’
In 1936 groepeerden zich te Parijs enkele jonge componisten onder een naam, welke
reeds gedragen was door de Romantici: La Jeune France, en kozen tot devies de
woorden: sincérité, générosité, conscience. Deze termen zijn geenszins vaag. Maar
zooals Aesopus met zijn tongen kan men er alles mee doen. Zij kunnen dienen voor
een goeden reactionnair en voor een goeden anarchist. Ten opzichte der muzikale
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techniek is het onmogelijk om er eenige precisie aan toe te kennen, en nauwelijks
een schijn van zin.
De voornaamste figuur der nieuwe groep werd Olivier Messiaen, geboren in 1907.
Hij is de zoon van een dichteres en een leeraar. Terwijl de moeder, Cécile Sauvage,
het kind voelde groeien in haar schoot, schreef zij, als ware zij het centrum en de
stem der gansche barende Natuur, als ware zij voor dien korten tijd de Groote Moeder
zelve, verzen, waarin zij met een buitengewone teederheid, een instinctieve, animale
wildheid, en het geloovige vertrouwen der dieren, het geluk bezong van deel te
hebben in het creëerende leven. Voor zoover ik weet, bleven deze verzen, uitdrukking
van een der diepst denkbare gevoelens, uniek in de literatuur. Zij worden weinig
gelezen. Ik toonde ze eens aan Nijhoff, die ze bewonderde. Deze mooie vlam,
illuminatie eener jeugdige liefde, heeft slechts enkele maanden gebrand. Later is
Cécile Sauvage overschaduwd door het moderne pessimisme en een
gedesillusionneerde melancholie, waarin zij haar persoonlijkheid verloor.
Het kind, dat met zulke accenten van cosmisch enthousiasme verwelkomd werd,
is de hedendaagsche componist Olivier Messiaen. Ik verbeeld mij hem dikwijls,
bladerend in die gedichten, en zich confronteerend aan hun inhoud van matelooze
hoop. Hij kreeg een gevaarlijke erfenis. Hij had al die hoop te vervulden, welke hij
reeds bezwijmen zag bij de moeder. Maar hij was de oorsprong geweest en de held
van een goddelijken droom.
Na volbrachte studies debuteerde Messiaen in de compositie als epigoon van
Wagner, speciaal van Tristan. Daarna ontdekte en imiteerde hij Debussy. Hij doorliep
dus, doch met een vertraging van dertig jaar, wat merkwaardig abnormaal is bij een
Franschman, dezelfde evolutie, welke iedere doorsnee-musicus volgde op het einde
der vorige en aan het begin van deze eeuw. In zijn eerste werken vindt men niet het
geringste merk eener individualiteit, niet de geringste aanduiding van genie. Hij werd
organist in La Trinité, een kerk in laat-Renaissance-stijl, gebouwd onder Napoleon
III, en is het nog. Hij heeft in zijn uiterlijk iets van den traditioneelen organist, gelijk
Alberdingk Thijm of een ander romanticus hem beschreef. Ook iets van de caricaturale
personnages van Dickens of Balzac. Iets van een antiquiteit. Achter zijn oor ziet men
automatisch de ganzepen van den ouden, trouwen boekhouder, wiens dochter
misschien den verkeerden weg opgaat. Hij speelt slecht piano, met zeer beperkte
begrippen van kleur en nuance. Zijn bekwame begeleidster daarentegen, met wie hij
gewoonlijk optreedt, Yvonne Loriod, doet denken, ondanks haar massieven, donkeren
bril, aan een tenger, broos, praeraphaëlietisch bagijntje, of blauw engeltje, met fijne,
lange, transparante vingeren van Fra Angelico. Zoo zijn beiden, elk op eigen manier,
ouderwetsch en provinciaal. Een curieus contrast en een zonderlinge combinatie.
Noch bij den een, noch bij de tweede ontwaart men een voldoende uiting van
lichamelijke of geestelijke kracht.
Toen Wagner en Debussy door Olivier Messiaen geassimileerd waren, stelde zich
voor hem (evenals voor Schönberg en enkele anderen) het probleem der
persoonlijkheid. Misschien bewust, want hij is daarvoor intelligent genoeg, misschien
onbewust. Misschien onder den invloed der psychologische stroomingen van dezen
tijd. Persoonlijkheid is altijd het hoogste geluk geweest der aarde-kinderen, volgens
het gezegde van Goethe. Wanneer iemand haar vroeger niet als feeën-geschenk
ontving in de wieg, dan legde men zich daarbij neer, wijl de menschen de vrijheid
misten, en wellicht ook de kennis, om haar te bemachtigen. Tegenwoordig beschikt
men over alle gegevens en alle middelen om zich willekeurig en kunstmatig een
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persoonlijkheid te construeeren. Men behoeft hiervoor slechts de neiging te bezitten,
of de uitnoodiging te krijgen.
Het probleem gewaar te worden duidt natuurlijk reeds op een embryo van
originaliteit. Het blijft een verdienste, ook al zou de ontwikkeling falen. Iemand kan
intelligent genoeg zijn om zich het probleem helder te stellen. Hij is daarom nog niet
werktuigelijk intelligent genoeg om het juist en aannemelijk op te lossen. Voorbeelden
van een volmaakt geslaagde kunstmatig geconstrueerde persoonlijkheid zijn in de
literatuur Stéphane Mallarmé en Paul Valéry. In de schilderkunst Picasso. In de
muziek, niettegenstaande zijn vulcanisch karakter, Beethoven. Want mij dunkt, dat
een componist, die jaren achtereen mediteert en ciseleert op de exacte gestalte eener
melodie, niet kan gelden als spontaan, doch als een typisch model van iemand, die
de inspiratie zelve onderwerpt aan de wetten van de rede. Bij een geval als dat van
Olivier Messiaen, waar zich uit een vertraagd en achterlijk epigoon plotseling een
revolutionnair ontpopt, wordt de cardinale vraag dus, of de constructie zijner
kunstmatige persoonlijkheid geschiedde op een wijze, welke voor het intellect en
het gevoel aanvaardbaar is wegens overtuigende gelijkenissen met een organisch
gegroeide echtheid.
Hoe kon nu en hoe moest, in 1936, een jong musicus, revolutionnair gezind, zich
intellectueel de volgende logische schakel, of een der volgende schakels fantaseeren
der muzikale evolutie?
Er zijn drie elementen in het materiaal, waarmee een componist arbeidt: de melodie,
de harmonie, het rhythme. De ontwikkeling van het eerste der drie (de melodie) stond
stil in Duitschland sinds den dood van Richard Wagner (1883), in Frankrijk sinds
den dood van Debussy (1918), in Holland sinds den dood (1921) van Diepenbrock.
In het tweede der drie, de harmonie, was geen essentieele vooruitgang te signaleeren
na 1912, het geboortejaar van Schönbergs Pierrot Lunaire. De harmonie bereikte in
deze compositie een graad van wasdom, waarbij men zich met recht mocht afvragen,
of in dit domein eenige reëele opklimming nog verzinbaar was. In het derde der drie,
de rhythmiek, werd geen enkele hernieuwing beproefd na 1923, den datum van
Strawinsky's Noces. Voor een schranderen en oplettenden waarnemer moest het in
1936 méér dan evident zijn, dat onder de drie elementen van het sonore
bouw-materiaal, de melodiek en de rhythmiek sinds jaren bijna geheel verwaarloosd
waren en zoo goed als ongebruikt lagen. Zij hebben inderdaad getold in een vicieuzen
cirkel. Op dit dubbele gebied derhalve viel iets wezenlijk revolutionnairs te
ondernemen. In een dezer twee richtingen, of in beide tegelijk, was, zuiver
intellectueel redeneerend, een muzikale persoonlijkheid en een nieuwe schakel der
evolueerende muziek, construeerbaar.
Maar juist in deze beide elementen, melodie en rhythme, waar hernieuwing het
mogelijkst en het dringendst noodig was en is, faalde Olivier Messiaen volkomen.
Ik oordeel naar hetgeen ik te Parijs van hem hoorde (Trois petites liturgies o.a.) en
naar wat hier op Maandag 17 Februari van hem gespeeld is gedurende een concert
der Nederlandsche Vereeniging voor hedendaagsche muziek: Visions de l'Amen,
L'Enfant Jésus, en L'Esprit de Joie, tamelijk recente werken. Of ik ze beschouw onder
den gezichtshoek van het bestaande, of onder den gezichtshoek der droombare
mogelijkheden, die dingen van Messiaen zijn dermate stagneerend ontworpen, dat
hij klaarblijkelijk een nieuwe, onbekende baan in een van beide richtingen, en de
noodzakelijkheid of de wenschelijkheid eener nieuwe baan, niet eens vermoed heeft,
laat staan overwogen. Zijn melodie gaat uit van César Franck, die eveneens organist
was, en bleef er bij steken. Zijn rhythme bepaalt zich tot een zeer rudimentaire, al te
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simplistische en vierkante verdeeling van den tijd, met enkele naïeve, onbeholpen
pogingen tot syncopeeren. Zijn harmonie alleen is actueel. Maar niet actueeler dan
die van Milhaud of Honegger.
Welk nu is het technische procédé, waarmee Olivier Messiaen zich een muzikale
persoonlijkheid vervaardigde, gesteld, dat hij verstandelijk deed, wat verstandelijk
doenbaar was? Hij amalgameerde een oude, voorbije, religieus-getinte, choralende
melodiek, echo van César Franck, met enkele bedeesde suggesties van het
jazz-rhythme en met al den overvloed en de beschikbaarheden der moderne
klankanalyse, duidelijker gezegd met alle schrijfbare dissonanten. Hij distilleerde
daarmee een eigenaardige mixtuur. Het is altijd hetzelfde. Zij is monotoon en
monochroom. Zij is nooit gevarieerd en hij k a n haar niet varieeren. Maar zij is
persoonlijk en direct kenbaar. Het is geen boerenbedrog. Men hoort Olivier Messiaen.
Maar onze intelligentie wil deze persoonlijkheid niet aanvaarden, omdat Messiaen
geen enkel der drie constitueerende elementen der muziek hernieuwt, voorwaarts
brengt. Ons gevoel aanvaardt hem niet, omdat Messiaen, geen enkelen van de
fundamenteele factoren der muziek hernieuwende, onze gewaarwordingen met geen
enkele uitbreidt en aan wat wij kennen niet toevoegt hetgeen de Franschen noemen
‘un frisson nouveau’. Het spreekt vanzelf, dat verschillende ontplooiingen van zijn
talent nog voor hem open liggen. Tot nu toe echter is zijn verschijning van geen
belang voor de evolutie der muziek.
Van zijn mystieke intenties begrijp ik geen zier. Wat hij bedoelen mag met een
Amen der Schepping, Amen der sterren van de planeet met den ring, Amen der
Zieltoging van Jesus, Amen van het verlangen, Amen der Engelen, der Heiligen, van
den vogelzang, Amen van het Oordeel, Amen der Volbrenging, wat hij met die zeven
Amens trachtte uit te drukken, is mij een zeven maal gesloten raadsel gebleven. Alle
leken op elkaar en meer dan druppels water en stellig meer dan zeven sneeuwvlokken.
Ik hoorde een piano die een stug, hard choraal speelde, en een andere piano, die daar
wat uniform over heen carillonneerde. Dat duurde vijftig minuten.
Een ontsluiering der esoterische beteekenis van titels die een vijf-en-zeventigjarig
oud geurtje verspreiden van Sâr Péladan en zijn Rose-Croix, zou van niet het minste
nut geweest zijn voor een technische appreciatie der muziek. Toch is het jammer,
dat men hier Olivier Messiaen, die volgens het programma door zijn aanhangers
gehouden wordt voor ‘een heilige, een ziener’ en door zijn uitgever voor ‘een
missionnaris’, ontraden heeft om tijdens de vertolking zijn werk te verklaren met
stichtende toespraken, gelijk hij elders pleegt te doen. Zoo niet tot ons beter begrip
van een klank zonder raadsels, dan hadden de uitleggingen van Messiaen wellicht
kunnen bijdragen tot onze kennis zijner psychologie en iets ten minste zouden wij
hebben geleerd.

Een phlegmatisch Engelschman
Sir Thomas Beecham zal een mijner aangenaamste herinneringen blijven uit de
concertzaal. Nog nooit heb ik een dirigent, mager of gevuld, en hij behoort tot de
goed ronden, zoo statig, plechtig en langzaam de trappen zien afdalen naar het podium.
De ceremoniemeester eener deftige begrafenis of bruiloft doet minder gewichtig en
ernstig. Stapje voor stapje schrijdt hij door de gangen van het orkest, wendt zich met
de majesteit van een olifant naar het geïntrigeerd publiek, dat met zijn applaus geen
raad weet, vouwt met de kalmste innigheid zijn handen over den buik, en buigt,
bedachtzamer en devoter dan een priester voor het altaar. Met dezelfde rustigheid
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draait hij weer om en neemt zijn stokje. Als een afgodsbeeld dat zich aan 't wandelen
zet. Men wordt een beetje angstig over 't verdere verloop, wanneer alles zou doorgaan
in een gelijkelijk tempo. Maar men is gespannen, gehypnotiseerd. Het opkomen van
Sir Thomas Beecham Bart. blijft in het geheugen als een vernuftig berekend en zeer
persoonlijk theater-effect van den allereersten rang. Elken keer lukt het. Hij trekt
daarmee over de wereld en door het leven. Het kan niet missen. Het is een specimen
van superieure psychologie en dressuur.
Op het moment zelf dat de muziek begint wordt die uitgestreken temerige treuzelaar
de nauwkeurige reflex van haar innerlijk en uiterlijk rhythme. Hij zou een Falstaff
kunnen zijn, een Caliban, een gewone meneer. Neen. Hij is een Ariel, een Puck, een
Prospero en zelfs een Queen Mab. Hij speelt dat inderdaad klaar. En het is geen
kleinigheid, het echte, soepele, wuivende, pittige, waarachtige, bloed-eigen rhythme
te kunnen worden eener symphonie van Haydn, van Mozart, van elken anderen
componist. Men twijfelt er geen oogenblik aan. Hij metamorphoseert zich ermee,
als een vlinder met een boom-blad, als een cameleon met het landschap. Telkens
geeft hij een nieuw staaltje van mimiek. Er is geen gebaar te veel, en ieder gebaar
past aan met de natuurlijkste accuratesse. Hij schijnt alles te verjongen. Men hoort
in de symphonieën van Haydn en Mozart tientallen details welke er altijd gestaan
hebben, maar die men nooit opving. Hij onderstreept ze niet. Hij laat ze waar ze zijn,
maar maakt ze sierlijk teekenend, expressief, faunesk, spiritueel aan 't bloeien, aan
't bewegen. Den ouden, drogen Händel, bij wie zoo dikwijls gegaapt wordt (maar in
zijn nalatenschap was een Rembrandt!), transformeert hij tot een modern auteur. Een
zeer boeiend auteur, wat een componist meestal te zijn hoopt. Ik ben er ook van
overtuigd, dat Händel, als hij hier terugkwam, zich dirigeeren en orkestreeren zou
op de manier van Beecham. Het is de schuld niet, en het was zeker niet de wensch
van die vroegere, geniale kerels, dat zij geen orkest, geen palet hadden in verhouding
tot hun fantasie, omdat verschillende instrumenten niet bestonden of nog te gebrekkig
waren. Wij geven den tooneel-dichters der zeventiende eeuw een décor dat ze
tenauwernood konden droomen. Waarom zouden wij het weigeren aan de
componisten! Hun heele muziek versuft onder de dictatuur van boekenwurmige
archivarissen. Zooals Beecham uit fragmenten van Händel een ballet arrangeerde,
en 't avontuurlijk The great Elopement noemde, zoo zou ik ook Bach geschaakt en
ontvoerd willen zien uit de bibliotheken en de kamers van docenten.
Naar de open lucht. Naar een atmosfeer van opgewektheid, van fleurigheid,
spanning, verrassing en beweging. Men vindt die tegenwoordig enkel nog in een
circus, bij de paarden, de tijgers, de leeuwen, de acrobaten en de clowns. De natuur
is er getemd, maar zij blijft natuur, en alles ruikt er uit de verte nog naar de wildernis.
Ik zeg dus niet om Sir Thomas Beecham te kleineeren, noch het circus, dat hij
voortdurend lichtelijk doet denken aan zoo'n jungle in miniatuur. De lenigheid,
waarmee zijn handen aan de polsen zwieren, ziet men enkel nog daar, te midden van
de beteugelde muilen en klauwen. Voor mijn verbeelding mag het dunne dirigeerstokje
zich een oogenblik associeeren met een zweepje. Dat hindert me niet. Ik bewonder
het. Welk een magnifieke mechaniek! Bedenk even: Sir Thomas is reeds ach-en-zestig.
Ook daar alleen, in die betoomde wildheden, ziet men nog altijd het elastisch veerende
rhythme, of het snel is of langzaam, en de volledige versmelting, vereenzelviging
der menschelijke gestalte in de melodie, in den cadans der melodie, zooals ik dat
maat voor maat, en met de grootste bewondering, heb waargenomen bij Beecham.
Hij is ongeloofelijk muzikaal met huid en haar, met al zijn vezels vergroeid tot
muziek, deze meesleepende Engelschman, wiens vader een beroemd apothekers-artikel
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lanceerde, en zoowel zijn hoofd als zijn hart heeft mogelijkheden om elke emotie,
zelfs elk verzinsel van emotie, aannemelijk te maken en werkdadig. Iedere klank,
ieder accent krijgt bij hem een gril van authenticiteit. De Serenade voor strijk-quintet
van Elgar verliest haar conventioneele gebaartje van de negentiende eeuwsche
artistieke schoorsteen-garnituur en wordt een meesterstuk. Het pianoconcert van
Grieg, met de vrouwelijkste gratie en waardigheid vertolkt door France Ellegaard,
lijkt absoluut niet meer op Schumann, en heeft een eigen toon. Als Frederick Delius
maar kloeker gedurfd had in zijn symphonische schets van Parijs, zou ze onder
Beecham een schilderij geworden zijn van Debussy. Simpele, en overigens weinig
banale vertellingen als de Chasseur Maudit van César Franck, die op Zondag gaat
jagen en door den duivel ter helle gevoerd wordt, of de Thamar van Balakireff, een
koningin die haar minnaars in het water laat smijten na een bacchanaal, precies als
in La Tour de Nesle van Alexandre Dumas Père, of Le Corsaire van Berlioz, de Prins
Igor van Borodine, en ook de edele symphonieën van Haydn en Mozart, alles toovert
Beecham om in echte geschiedenis, welke vandaag had kunnen gebeuren of gisteren.
Slechts twee werken op zijn vier programma's wist Sir Thomas met al zijn
volbloedheid niet te redden: de tweede symphonie van den Finschen patriarch Sibelius,
en het violoncel-concert van den jongen Franschman Jean Hubeau. Sibelius schrijft
zeer verdienstelijk muziek. Maar met den besten wil van de wereld ben ik er nooit
in geslaagd te begrijpen wat voor soort van roerselen bij Engelschen en Amerikanen,
die van Sibelius houden, tot trilling gebracht worden door klanken, waarin ik geen
aasje van waarlijk ongelogen innerlijk beleven kan ontdekken. Wat het stuk van den
jeugdigen methusalem Jean Hubeau betreft: het schijnt mij ongepermiteerd voor wie
dan ook om zich zoo driest te vermommen in Edouard Lalo en Camille Saint-Saëns.
Dit is een bedriegerij welke wij niet mogen aanmoedigen. Zulke symptomen van
impotentie, decadentie en reactionnairisme zullen de Franschen zelf onmeedoogend
wegvagen, inplaats van te exporteeren, zoodra er in Frankrijk weer een muziek-critiek
is, die onderscheid weet te bespeuren tusschen scheppen en copieeren, tusschen kunst
en fabrieksmaaksel. Het is me een raadsel waarom Paul Tortelier, een uitstekend
cellist, zich de moeite gaf om zoo'n waardeloos ding van buiten te leeren, en bij zijn
eerste optreden in Amsterdam een fiasco riskeert.
Met Sir Thomas Beecham echter bestaat geen risico; nauwelijks of nergens. Hij
animeert en magnetiseert alles. Klonk ons orkest ooit welluidender en
passionneerender in elke nuance? En tevens nauwgezetter. Het schijnt dat deze
resultaten in zelden of nooit uitgevoerde werken behaald zijn met een minimum
repeteeren. Het orkest, bij gevolg, is even voortreffelijk en bewonderenswaardig als
de dirigent.

Afscheid van Willem Pijper
Het langzame gezang uit zijn eerste strijkkwartet, dat in het doodenhuis van Zorgvlied
achter een grijzigen voorhang opklonk naar de baar, waar hij lag onder roode en
witte bloemen, en waar wij hem vaarwel zegden, dat edele, eenvoudige gezang,
noodigend tot ontroering met de innigheid van een oud gebed, van een eeuwen-oude
klacht, ontsloot een horizon, wijd als de einders van het land zonder dimensie,
waarheen hij geroepen werd.
Zoo was hij geweest in zijn vroege jeugd. In de periode van zijn begin. Een jonge
man, bijna een knaap nog, toen ik hem leerde kennen, met een goed, een gewillig,
een vertrouwend, een gepassionneerd hart, een menschelijk hart, natuurlijke resonator
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voor de vreugden of de smarten van menschen en dingen, een hart gelijk aan alle
andere harten, uit welke de muziek ontstond sinds de eerste toon werd opgeteekend,
nauwelijks drie duizend jaar geleden. Behalve sensitief en oprecht was hij zeer
intelligent. Hij maakte uitstekende studies. In het zangerige, meedoogende,
contemplatieve, nu en dan extatisch verlangende andante uit dat strijkkwartet van
zijn jongen tijd, hoort men geen maat, welke niet expressief en perfect geordend is.
Maar de melodie met al haar accenten, en het gevoel, dat zij mededeelt, kwamen
van Mahler. Ik verwijt het Pijper niet. Men komt altijd van iemand. Een nieuwe
meester is een levensvatbaar amalgaam, dat hij samenstelt uit elementen van vorige
meesters. Bach imiteerde Buxtehude, Vivaldi en nog anderen. Mozart imiteerde al
de representatieve figuren zijner dagen. Beethoven copieerde Haydn en Mozart.
Wagner leende bij Weber, Meyerbeer, Berlioz en Liszt. Debussy leende bij Wagner,
Franck en Massenet. Mahler en Strauss hebben geput bij iedereen. Geen enkel genie
wordt door zichzelf verwekt: het vormt zich groeiende uit anderer substantie. Ook
Pijper had een eigen wezen kunnen organiseeren met de gegevens, die hij nam bij
Mahler. Het vervolg, dat hij in zijn vroege jeugd leverde op een Mahleriaansche
meditatie, was zeer voortreffelijk en het hing af van hem, van zijn innerlijke krachten
en zorgen, of hij uit de bestanddeelen, welke hij zich instinctief gekozen had, een
origineele persoonlijkheid zou ontwikkelen.
Hij probeerde, doch hij volhardde niet. Over de twintig jaren van zijn vroegen
bloesem woedde de magnetische storm van een wereld-oorlog, feller misschien nog
in de metaphysische dan in de physische gebieden, en gelijk de meeste jonge mannen
te midden van een ontzinnend onweer, dat zooveel geloof vernietigde of reddeloos
ondermijnde, gelijk allen wellicht, heeft hij geduizeld onder den cycloon. Wat scheen
niet failliet gegaan tijdens een meer dan vierjarigen moord van elke minuut, van elke
seconde in de afgrijselijke Europeesche loopgraven? Geen enkele belofte van het
verleden was gehouden, geen enkel idee, geen enkel woord zelfs, scheen niet
ontzenuwd en geledigd van allen inhoud. Wie der jonge kunstenaars durfde, wenschte
of kon toen nog in ernst spreken over hart, en wie wilde of waagde nog een hart
spontaan laten spreken? De ramp zelve, door haar monsterachtige proporties, bewees
den waan, den zwendel van alle hart. De term was ridicuul geworden, grotesk,
paradoxaal, en wat hij voorheen beteekend had, diende voortaan slechts tot parodie,
tot persiflage en dergelijk schamper amusement.
Men zou mogen vragen of deze ontreddering wel het gevolg was van den
wereld-oorlog, en of onze wereld-oorlogen niet eer de symptomen zijn der werkelijke,
verborgen kwaal. Ik laat dit beklemmende probleem ter zijde. Ik schrik er voor terug
en houd me liever aan de muzikale feiten. Hier constateer ik dit: Terwijl de psychische
faculteiten van den mensch hoe langer hoe nauwgezetter door medische specialisten
bestudeerd werden, begonnen de componisten dit gedeelte der menschelijke natuur
te behandelen met een scepsis en ironie, met een nauwelijks verholen haat zelfs, alsof
de psyche, en wat haar annex is, een volmaakt verouderde zaak betrof, waarmee wij
voorgoed hadden afgedaan. Er ontstaat dan een theorie, welke beweert, dat de muziek
niets heeft uit te drukken, noch emoties, noch gevoelens, noch gewaarwordingen van
welken aard ook. Zij moet een spel van klanken zijn, dat op zichzelf voldoet, zichzelf
rechtvaardigt, aan inhaerente wetten gehoorzaamt en zich voor de rest om niets
bekommert. Logisch en mooi en onaanvechtbaar als een algebraïsche formule,
waarmee de snelheid van het geluid wordt aangeduid, of iets dergelijks.
De theorie was verlokkelijk voor vernuftige geesten, zij bezat een zekere
intellectueele schoonheid, maar in de kortste keeren werd zij fataal voor de muziek.
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Want wie alle aandoening uitschakelt, bij zich en bij zijn hoorder, schakelt
onvermijdelijkerwijze alle leven uit. De kiem-cel van den bioloog, hoe rudimentair
ook, toont aandoening van lust of onlust, toont psyche, toont qualiteit. De kiem-cel
van den componist, wanneer zij meer wil zijn dan een paar moleculen inkt of potlood,
moet getuigen van een aandoening, hoe rudimentair ook, van lust of onlust, van
qualiteit, van psyche, van leven. Er is geen ontsnappen aan. Ik weet wel wat de
spitsvondige Pijper mij zou antwoorden. Hij zou zeggen: Een molecule inkt is
buitensporig interessant, even interessant als de gansche cosmos. Hij heeft gelijk.
Zonder eenigen twijfel is ook de dood interessant en de verveling. Maar wij zien de
zon nog, en zoolang wij de zon zullen zien, is er niet te ontsnappen aan dit axioom:
Wie in de muziek de aandoening, dus het leven, dus de qualiteit niet toelaat,
disqualificeert automatisch zijn geheele onderneming. Er gebeurt niets meer in dat
soort van compositie. Zelfs de beweging wordt stilstand, want zij voert naar nergens.
Er is ook geen criterium meer denkbaar als de aandoening genegeerd wordt. Buiten
het principe der emotie is alles egaal, alles onverschillig. Wanneer mijn muziek niets
wil verwezenlijken dan een intellectueel verdedigbaar spel van sonoriteiten, wat voor
reden zou ik dan hebben om dit of dat tempo, dit of dat rhythme, deze of die harmonie,
et cetera, te kiezen? Onder den gezichtshoek van het zuivere intellect is alles
aanvaardbaar en motiveerbaar. Vanuit die hoogte en laagte beschouwd, is er noch
goed, noch slecht. Alles wordt daar evenwaardig. Er zijn geen afstanden, geen maten.
Alles lijkt op elkaar. Ik heb in dit cerebrale rijk ook geen redenen meer om te
bewonderen of te verwerpen. Alles neutraliseert er zich, gelijk in dat land zonder
dimensie, den dood.
Voor deze eminente geesten, die vergaten dat een mooie algebraïsche formule iets
uitdrukt (de snelheid van het geluid, het gewicht van het heelal, of iets anders), die
eveneens vergaten, dat de subtiele mechaniek van een chronometer, waarmee zij
zich gaarne vergeleken, iets vertolkt (het uur van een onprijsbaren dag en nacht),
voor deze curieuze intelligenties, die de psyche verwaarloosden, is een vereeniging
gesticht, de International Society for Contemporary Music, en Pijper behoorde tot
haar oprichters. Zij werd en wordt gefinancierd door een maecenas. Zij behoeft zich
niet te verontrusten, zoolang de maecenas er is, om het tijdelijke. Zij gaf en geeft
haar concerten in de verscheidene hoofdsteden van ons continent, achterna gereisd
door een keur van publiek, dat ongeveer overal hetzelfde blijft, beoordeeld door
critici, die ongeveer altijd dezelfden zijn, en gealimenteerd door componisten, die
sinds vijf en twintig jaar niet varieeren, of ternauwernood, en van wie de namen soms
verschillen, doch nauwelijks de muziek. De vereeniging is een factor van gewicht
in de hedendaagsche civilisatie. Het schijnt me lang niet onmogelijk, dat de theorie
eener muziek zonder aandoeningen door haar heeft getriompheerd. Maar alom waar
zij, buiten haar jaarlijksche festivals, concerten op touw zet, speelt zij voor een leege
zaal.
Wat hebben de menschen na den Eersten Wereld-oorlog verwacht van de muziek,
en wat verwachten zij van haar na dezen Tweeden? Als ik zei, dat ik het niet weet,
zou ik liegen. Stellig hoopten zij op verkwikkelijker klanken dan de grauwe,
hartelooze, ontzielde, gesophisticeerde, doellooze en machtelooze muziek, welke
hun geschonken is. Overal vluchtten zij naar Beethoven en andere ouden, die
medelijden hadden met de schare. De wereld is vol geluid en vol lawaai geweest.
Maar de wereld was zonder stem.
Willem Pijper vormde menigen leerling. Het zou goed zijn als een hunner tenminste
aanknoopte en voortwerkte, waar hij niet volhardde. Bij de psyche; die geen scepsis
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kent, geen ironie; bij de bron van alle leven en muziek. Vele componisten hebben
we niet noodig. Laat één den oer-ouden, immer nieuwen zang van het hart hervatten
en voortzetten. Die is er niet en voor de gansche aarde ware hij genoeg.

Alle kanten van een concert
Er zou naar aanleiding der Toonkunst-uitvoering van Bach's Matthaeus Passion een
brochure te schrijven zijn. Wat zeg ik! Er zou een boek over geschreven moeten
worden in verscheidene hoofdstukken. Laat ik probeeren den inhoud beknopt samen
te vatten.
1. Amsterdam zal weldra misschien de eenige stad in ons land zijn, waar het
liturgische werk van Bach nog gezongen wordt in de concert-zaal. Het bestuur van
Toonkunst bestendigt daarmee een vergissing en een misbruik welke dateeren uit de
helft der vorige eeuw toen de Matthaeus-Passie opnieuw ontdekt werd. Maar Bach
maakte zijn oratorium voor de kerk. Zijn compositie is een nauwelijks gestileerde
godsdienstoefening. Het is veel onlogischer en onaesthetischer om een Passie van
Bach over te planten in een wereldlijke omgeving dan om een opera van Wagner of
iemand anders te geven in concert-vorm. Het staat bijna gelijk met heiligschennis.
Want in de Passies van Bach worden religieuse accenten aangeslagen welke nimmer
met volle waarachtigheid en volle oprechtheid kunnen klinken op een wereldsche
bijeenkomst, en er worden psychologische reflexen beoogd door de muziek, welke
geenszins voor een aesthetische appreciatie bedoeld zijn. Men doet Bach dus dubbel
te kort wanneer men de Passies uit haar religieus verband rukt. Men profaneert zijn
muziek en men belet ze te klinken met de echtheid uit welke zij ontstond. Is er in
Amsterdam geen enkele kerk waar Bachs Passies een tehuis kunnen vinden dat
harmonieert met den ernst harer godsdienstige handeling? Dan zou het beter zijn om
Bachs Passies voortaan niet uit te voeren in Amsterdam en op te houden met de
flagrante miskenning der bedoelingen en met de verkrachting van een werk, dat
geheele waarheid wil.
2. Het was een groote beproeving gedurende uren te moeten luisteren naar een spraak
waarin gedurende vijf jaren en langer gebrald, gehuicheld, gelogen en gemoord is.
De Nederlandsche Regeering gaf opdracht aan een onzer dichters om een vertaling
te vervaardigen van Bachs Matthaeus Passion. Zij deed dit met een zeer juist inzicht
van alle consequenties welke kunnen voortvloeien uit de veralgemeende aanwending
eener vreemde taal in ons openbare en intieme leven. De vertaling der Matthaeus
Passie, meen ik, is gereed. Vorigen herfst echter ontwikkelde zich een polemiek over
de gewenschtheid niet alleen, maar ook over de artistieke geoorloofdheid eener
Matthaeus-Passie in het Nederlandsch. De tegenstanders der vertaling hadden
volkomen ongelijk. De tekst van Bach, hoewel ten deele ontleend aan het Evangelie,
heeft als tekst niet het minste recht op onaantastbaarheid. Die tekst zelf is gedeeltelijk
een vertaling. Wanneer de tegenstanders eener Hollandsche Matthaeus-Passie ons
een vernederlandsching van Bachs tekst willen verbieden, kunnen zij met evenveel
schijn van gegrondheid den Staten-Bijbel verbieden, of een andere versie der gewijde
Schrift. Zonder twijfel modelleerde Bach zijn muziek op Duitsche woorden. Dit kan
geen beletsel zijn om Nederlandsche woorden te modelleeren naar Bachs muziek.
De muziek van Bach is ongetwijfeld verbonden met zijn tekst. Maar zij is in geen
enkel opzicht organischer gegroeid uit den Duitschen tekst, of principieeler eraan
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geboeid dan b.v. de Italiaansche tekst het is aan Mozarts Don Giovanni, dien de
Duitschers sinds jaar en dag zingen in het Duitsch, dan de tientallen opera's, oratoria,
cantates, liederen zelfs, welke Franschen, Engelschen, Russen, Spanjaarden, Tsjechen,
Finnen, Noren, Grieken, en stellig nog een dozijn andere groote en kleine naties
sedert menschenheugenis aanhooren in een vertaling, zonder dat de muzikale of
litteraire expressiviteit der vertaalde werken aan intensiteit verliest. Alles bijgevolg
welgewikt valt er a priori geen enkel geldig bezwaar in te brengen, noch van
dogmatisch of liturgisch, noch van een artistiek standpunt, tegen een Matthaeus-Passie
in het Nederlandsch. Zij moest voor ieder onzer vanzelfsprekend zijn, en meer dan
wenschelijkheid, gewoonweg wet. Alleen het oude, ijdele Duitsche prestige, en onze
oude routine om tegen dat prestige op te zien, kan hier valsche bezwaren suggereeren.
Het zou daarom goed geweest zijn, wanneer de Amsterdamsche afdeeling van
Toonkunst voor haar uitvoeringen der Matthaeus-Passie onmiddellijk de
Nederlandsche vertaling geadopteerd had, zoodra het plan onzer regeering bekend
werd. En het ware goed geweest wanneer Amsterdam aan ons geheele land het signaal
gegeven had om te breken met een vroegere oriëntatie onzer muziek welke zóó
eenzijdig germaniseerde, dat zij voor de Duitschers een argument kon worden om
ons als geestelijk ingelijfd te beschouwen en de grenzen op te heffen.
3. Een lange reeks van uitvoeringen der Matthaeuspassion, onder leiding van Willem
Mengelberg, had hier op de vertolking een persoonlijk en zeer betwistbaar merk
gedrukt. Betwistbaar omdat de opvattingen van Mengelberg uitsluitend of
hoofdzakelijk ontsproten aan zuiver muzikale consideraties en bijna het geheele
liturgische, tragische, innerlijke perspectief van Bachs oratorium negeerden. Noch
bij de koren, noch bij de koralen, noch bij de aria's ging Mengelberg's voordracht
ooit uit van den tekst, doch altijd van den klank, en de schoonheid naar welke hij
streefde, bleef altijd vormelijkheid, die welluidend en sierlijk kon zijn, maar zonder
correspondeerenden inhoud was. Toen Mengelberg verdween, met de nederlaag
onzer beulen die hij tot vrienden koos, mocht men hopen, dat ook de gemaniëreerde
traditie, welke hij stichtte voor de Matthaeus-Passie (en voor menige ander muziek)
met hem verdwijnen zou. Men mocht bij onze Bevrijding hopen, dat niet enkel
uitgewischt zou worden de naam van een man, die zoo lang en om zooveel redenen
funest had ingewerkt op onze muzikale praktijk, doch ook de begrippen welke hij
vertegenwoordigde, doch ook zijn stijl. De tijd om zulk een hernieuwing te
ondernemen was gunstig. De verdienste haar beproefd te hebben, de moeilijkheid
reeds, had een voortvarend kunstenaar moeten lokken tot een daad van zelfstandigheid.
Maar de gevolgen zelf, de voortzetting van Mengelbergs praktijken, annuleerden de
gunst van den tijd. Want verleden jaar, zooals Mengelberg op tournee had kunnen
zijn, was Eduard van Beinum reizende, en daar hem de gelegenheid ontbrak om een
Matthaeus-Passie voor te bereiden welke niet in Mengelbergs traditie zou klinken
maar conform aan de historie en aan de intenties van Bach, moest onze dirigent
vervangen worden door Lodewijk de Vocht. Hij overwoog wellicht, maar deed nog
niets.
Ook dit jaar was Van Beinum reizende, en daarenboven een ruime poos ziek. Er
werd nochtans iets gedaan. Hij herstelde de Mathaeus-Passie in haar oorspronkelijken
vorm, een restauratie waartegen Mengelberg zich steeds verzette, doch die elders in
ons land reeds gebeurd was. Hij maakte ook wel enkele retouches hier en daar in de
accenten, in de tempi. Maar deze wijzigingen kwamen meer voort uit verschil van
temperament en dirigeer-techniek dan uit een eigen en juistere visie op het werk.
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Aan de noodzakelijke hernieuwing is nog niet begonnen. Zij eischt tijd en zorg. Het
geheele oratorium moet maat voor maat worden gerestaureerd op basis van den tekst.
Woord voor woord moet het zijn intrinsieke waarde herkrijgen, ontbolsterd worden
uit het patina van veertig jaren conventie. Bevrijd ook de muziek uit het automatisme
van veertig jaren uniformiteit. Van Beinums taak is zwaar. Hij zal massa's van inertie
te verstuwen hebben. Hij vange aan met een Nederlandsche vertaling. Ik ben er van
overtuigd dat reeds een Hollandsche tekst (hoewel iedereen Duitsch kent, of
tennaastenbij) de Matthaeus-Passie zou wenden naar een onverwachte en trouwe
belichting.
4. Van regeeringswege worden de orchesten geïnspecteerd. Dit is misschien niet
geheel overbodig, hoewel wij voortreffelijke instrumentalisten bezitten. Maar in
ieder geval zou het logischer zijn wanneer onze regeering toezicht hield op het
muziek-onderwijs onzer conservatoria, en speciaal op het zang-onderricht. Peter
Pears zingt zijn rol van Evangelist vocaal volmaakt, doch in een oppervlakkigen,
aangeleerden, conventionneelen, oprecht-onoprechten concert-stijl. Het is
ontoelaatbaar dat een ensemble van ons particulier en openbaar muziek-onderwijs
geen enkelen bruikbaren tenor heeft afgeleverd, en het is minstens verwonderlijk dat
al onze scholen te weinig eminente zangers hebben voortgebracht, om van de
solistische bezetting eener Amsterdamsche Matthaeus-Passie te mogen zeggen dat
zij niets dan lof verdient.
5. De hemel verhoede dat wij in het provisorische blijven aarzelen. Er zit iemand te
wachten op zijn terugkeer van het eiland Elba. Dit is geen reden om hem een avontuur
te vergemakkelijken, dat een ramp zou worden voor onze muziek.

Afscheid van Willem Pijper
(ingezonden)
Het getuigt van een zekere verlichtheid, van een onconventionaliteit, die wortelt
in waarachtigheidszin, om onder talrijke bruikbare en onbruikbare slogans meer, ook
het twijfelachtige devies ‘van de dooden niets dan goeds’ (wat nog iets anders is dan
‘de mortuis nil nisi bene’) te laten varen. Het wijst op een bewust afwijzen van
sentimenteele onzuiverheden, op het toekennen van een op realiteitszin en
verantwoordelijkheidsgevoel gebaseerde waardeering. En dit wenscht een zichzelf
respecteerende, ‘verlichte’ necroloog toch voor alles te betrachten......
Het ware echter te wenschen, dat de verlichtheid in zake piëteitsquaesties zich
evenredig verhield met het door geen conservatisme, reactie of fixatie aan
pseudo-idealen vertroebelde inzicht in de te beoordeelen materie. Een ieder heeft het
goede recht om zijn waardevolle emoties, die mogelijkerwijs gekoppeld zijn aan
door hem het hoogst gewaardeerde cultureele, i.c. artistieke goed, aan anderen mede
te deelen, c.q. zich door de uit hoofde van die emoties gevormde idealen te laten
leiden in zijn strijd voor een waardevoller en zuiverder cultureel bestaan. Hij geve
zich er echter blijvend rekenschap van, dat deze waardeering, wil zij recht in haar
tijd staan, het resultaat moet zijn van een ontvankelijkheid, die eerst door het
volwaardig en gelijkwaardig functionneeren van artistieke perceptie-organen de
noodzakelijke objectiviteit kan erlangen.
Concreter: Wanneer Matthijs Vermeulen na den dood van Mahler en Debussy een
muzikaal interregnum proclameert, dan zegt dat in de eerst plaats iets omtrent zijn

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

eigen fixatie aan het muzikale type, dat deze componisten blijkbaar voor hem
belichamen. Het is zijn goede recht; hij geve zich er echter rekenschap van, dat
fixaties uit den aard der zaak anderen, meestentijds actueele bindingen in den weg
staan en ten slotte geheel onmogelijk maken.
Wanneer Matthijs Vermeulen de ontwikkelingsgang van Debussy's melodie-type
zich ziet voltrekken via invloeden van Wagner, Franck en Massenet tot een eigen
zeggingskracht, doch een dergelijke evolutie bij Pijper in diens vroege muzikale
jeugd afgebroken acht, dan twijfelt een muziekgevoelige, voor wien Pijpers melodieën
onmiskenbaar en emotioneel waardevol zijn, terecht aan Vermeulens vermogen om
zijn ontvankelijkheid te bevrijden van muzikale en affectieve belemmeringen. En
dat zeer zeker, wanneer hij ook nog te lezen krijgt, dat Pijpers muziek - met die van
vele andere contemporaine componisten - los staat van een essentieele primaire
emotie.
Het heeft geen zin hier in discussie te treden over de onder ondeskundigen en
tegenstanders verspreide meening, dat Pijpers kunst ‘cerebraal’ is. Ten tijde van de
première van ‘Pelléas et Mélisande’ waren er critici, die ten aanzien van dit werk
van een afwezigheid van rhythme, kracht en ‘vie humaine’ gewaagden......
Het staat den heer Vermeulen vrij Pijpers werk te verafschuwen dan wel te
venereeren. Men zou van dezen muziekrecensent van naam echter kunnen verwachten,
dat hij, met inzicht in eigen tekortschieten, het ‘Afscheid van Willem Pijper’ aan
anderen overlaat.
HANS HENKEMANS
Als ik den heer Henkemans goed begrijp, dan verwijt hij me in zijn eerste alinea
tamelijk ironisch, of sarcastisch, dat ik als verlichte necroloog een beetje excentriek
heb willen doen. Maar mijn binnenste kwam niet tot beroering op de wijze welke hij
veronderstelt.
Toen ik in het doodenhuis van Zorgvlied dien vermurwenden zang hoorde uit
Pijpers eerste strijkkwartet, was het me, alsof Pijper zelf me met een ruk meesleurde
naar de kern van het cardinale vraagstuk dat hij, onder de bloemen waar hij lag, en
door de muziek welke van hem uitklonk, te beantwoorden gaf. Hij vertolkte in dezen
tranen-ontlokkenden zang een gewaarwording welke tot de archetypen, tot de
aartstypen behoort der menschelijke gevoelens, die niet talrijk zijn, gelijk men weet,
en onverdelgbaar, denk ik, zoolang de dood niet overwonnen is. Sinds er kunst bestaat
werden die arche-typische sentimenten uitgedrukt door de kunstenaars, omdat deze
gevoelens de groote motorische impulsen zijn van den instinctieven, intuïtieven,
intellectueelen, completen en eeuwigen mensch. Juist omdat zij niet talrijk zijn, juist
omdàt zij sedert de prehistorie afgezaagd zijn, en juist omdat zij onverwoestbaar zijn,
stellen zij aan de intelligentie van den kunstenaar de hoogste eischen. Aangegrepen
als ik was door dien zang, en nu nog door zijn herinnering, ging ik mentaal na, hoe
dikwijls, sedert zijn jeugd, Pijper het beurtelings sombere, beurtelings stralende
gebied betreden had der archetypen, hoe dikwijls hij zich waagde aan de twee sfinxen
van smart en vreugde, hoe dikwijls hij muziek schreef, of wilde schrijven, opwellend
uit die oerbronnen, harmonieerend met de onveranderlijke menschelijke essens.
Hijzelf bracht me oog in oog tegenover het probleem, dat ik als het moeilijkste
beschouw voor een kunstenaar van dezen tijd: een equivalente expressie te vinden
voor enkele gevoelens, welke wij, zonder monsters te worden of dilettanten, niet
kunnen verloochenen, die ons dol zullen maken, wanneer wij ze blijven ontkennen,
die ons branden en pijnigen zullen, ons allemaal, zoolang ze niet uitgesproken worden.
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Dit heeft niets te maken met conservatisme, reactie, fixatie aan onverschillig wat
of aan onverschillig wie, hetgeen de heer Henkemans mij eveneens schijnt te
verwijten. Ik zou wel iemand willen ontmoeten, die niet gefixeerd is aan iets of aan
iemand, en die als een los atoom rondzwerft door de koude en zwarte interstellaire
leegte! Vincent van Gogh was gefixeerd aan den Millet van het Angelus, en nog
enkele andere staal-meesters van archetypen. Dit heeft hem niet verhinderd om
ontvankelijk te zijn als een kleine jongen, om goede perceptie-organen te bezitten
en te bewaren, om moderner te zijn dan alle modernen, om voor vandaag een dier
‘pseudo-idealen’ te worden van het vorige fin de siècle. Ik zou nog dozijnen andere
voorbeelden kunnen citeeren: Rodin, Verlaine, Gide, etc.
Geen enkele componist misschien is er, die na Mahler, Debussy, Ravel en den
Strawinsky der eerste periode, getracht heeft het arche-typische aan te boren en wien
het lukte. Maar dat is mijn schuld niet, en het is ook niet mijn schuld dat ik
perceptie-vermogens genoeg heb om het te kunnen constateeren, even duidelijk als
zooveel hoorders wie een menigte moderne muziek hunkerend laat. Deze
onbevredigdheid heeft niets uitstaande met moderniteit. Geen enkel hedendaagsch
publiek is nog schuw voor wat de componisten naïevelijk dissonanten noemen,
atonaliteit, poly-dit of poly-dat. Er waren eeuwen waarin men niets schreef dan
enkelvoudige melodieën. Zij bewogen de menschen en zij bewegen nòg. Er waren
eeuwen, waarin men die melodieën begeleidde met niets dan zuivere drieklanken.
Zij bewogen en bewegen nog. Elke eeuw had haar techniek en het materiaal waarmee
gebouwd werd. Ook de onze. Wij werken met de spectrale analyse van den toon.
Met alle strepen van den toon, van zijn infra-rood tot zijn ultra-violet. Wij admitteeren
iederen dissonant, iedere combinatie van strepen, alle poly-dits en poly-dats Maar
men moet niet wanen dat deze techniek op zichzelf interessanter is dan een techniek
van zeven of zeventig eeuwen geleden. Men moet niet wanen dat er in onze techniek
ondoorgrondelijke of spannende geheimen schuilen. Zij is kinderspel, gelijk elke
vorige techniek, wanneer zij niet het middel wordt om onze stem te zijn van onze
eeuw.
Als ik me niet vergis schijnt de heer Henkemans mij ook nog te verwijten, dat ik
de meening deel van ondeskundigen en tegenstanders, die Pijpers kunst voor
‘cerebraal’ houden. Ik wijs hem erop, dat ik in mijn Afscheid van Willem Pijper den
term cerebraal niet gebruikte en dat hij niet het recht heeft mij nonsens toe te dichten
door het woord tusschen aanhalingsteekens te plaatsen. Het is pure waanzin te
beweren, dat muziek niet cerebraal zou mogen zijn. Zij mag het niet alleen, maar zij
moet het zijn. Zij kan het nooit genoeg en nooit te veel zijn. Het is de intelligentie,
die de psychische energieën ordent en organiseert. Psyche en intellect zijn als paard
en ruiter, als vliegtuig en piloot. Een uiterst cerebrale muziek kan uiterst expressief
zijn. Getuige de gansche kunst der middeleeuwers. Getuige een aantal fuga's van
Bach, en elke goede compositie overigens. Hoe vuriger paard, hoe beter ruiter; hoe
sneller machine, hoe bewonderenswaardiger piloot. De een krijgt zijn waarde door
de ander. Psyche en intelligentie kunnen elkaar niet missen. In de muziek niet, en
nergens.
In het protest van den heer Henkemans had ik wel gaarne iets naders vernomen
over zijn houding, en over de houding van Pijpers leerlingen, ten opzichte der z.g.
zelfwerkzaamheid der muziek, d.w.z. haar natuur om als rangschikking van klanken
te bestaan op zichzelf en door zichzelf in het absolute, zonder relatie met
buiten-muzikale omstandigheden, wat het fundament der aesthetiek was van Willem
Pijper, gelijk die opvatting het princiep werd der aesthetiek van Strawinsky sinds
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deze zich poneert als anti-revolutionnair. De theorie is minder modern dan men
meent. Zij werd voor 't eerst geformuleerd door den Franschman Michel-Paul de
Chabanon, die leefde van 1730 tot 1792. In 1856 is zij hervat door Eduard Hanslick,
die nog herdrukt en gelezen wordt. Ik heb altijd het beginsel der z.g. absolute muziek
onder de gevaarlijkste gerekend, welke men stellen kan. Het veroorlooft om tot
meesterwerken uit te roepen alle academismen, mits ze technisch onbetwistbaar zijn.
Het veroorlooft om in naam van technische onbetwistbaarheid elke poging tot evolutie,
tot hernieuwing, tot vooruitgang stop te zetten. Er is geen conservatiever princiep
dan het postulaat der absolute, zelfwerkzame muziek, en het zou nuttig zijn om
daarover spoedig tot klaarheid te geraken.
Ik had deze discussies liever gevoerd met Pijper zelf. Hij zou daarin niets
onwaardigs hebben gezien.
MATTHIJS VERMEULEN

Problemen bij Bartok
Peter Stadlen, een van de voortreffelijkste verdedigers der moderne muziek,
introduceerde hier vorige week het derde piano-concert van Bela Bartok, het laatste
werk dat de Hongaarsche meester, die in 1945 stierf, voltooide, op een twintig-tal
slotmaten na, welke beëindigd werden door een leerling. Ik hoop volgenden winter
Schönbergs concert te hooren van Stadlen. Wij zouden dan zonder te veel vertraging
den juisten toestand kennen der hedendaagsche klavier-literatuur. Wanneer Van
Beinum daarnaast nog de twee symphonieën van Strawinsky, de symphonie en het
violoncel-concert van Hindemith, de Hymne aan Stalin van Prokofjew en enkele
andere Russische composities zou willen dirigeeren, dan konden wij, na wat we van
elders al hebben gehoord, een ongeveer volledig overzicht hebben van de gedachten
en tendenties welke in de vrije wereld vorm kregen gedurende onze zes-jarige
gevangenschap, en ze vergelijken met de muziek welke wij vonden of verlangden
achter de tralies van onzen kerker. Men is allicht geneigd om het werk, waarmee een
kunstenaar zijn leven sluit als het punt in den tijd waar de stralen van zijn geest voor
het laatst zich verzamelen, als een testament. En de innerlijke wensch-droomen,
welke Bartok uitspreekt in dat derde pianoconcert, zijn afscheid aan de aarde, schijnen
mij, wanneer ik goed luister, in menig opzicht merkwaardig. Over licht ruischend
geluid van het orkest intoneert hij door de piano zijn hoofd-thema, zijn muzikaal
idee, zijn concept. Het is geen kort motief, geen embryo, geen onorganisch,
ongewerveld wezen, dat Bartok hier scheppend in het leven zendt. Het is een melodie
van groote soort, magnifiek, totale synthese en uitdrukking van een mensch op een
gegeven moment zijner geschiedenis, feilloos, geldig voor alle vandaags en gisterens,
geldig voor ieder en geldig voor Bartok, een melodie waarvan men zou zeggen, dat
zij kwam aangewaaid uit het onzienlijke als men niet wist dat zij ontstond in Bartoks
borst alvorens zij geregistreerd werd door Bartoks bewustzijn. Zulke melodieën (deze
is half chevaleresk, half getint met een heldere melancholie) zijn zeldzaam in de
muziek die wij modern noemen.
Het lijkt echter dat Bartok niet precies begrepen heeft, wat hij moest aanvangen
met deze volmaakte gestalte, met deze perfecte projectie eener minuut van zijn
eigenste zelf. Hij trok er niet de consequenties uit, zooals een man der wetenschap
dat gedaan zou hebben, die opeens staat tegenover een nieuw feit. Hij deduceert uit
die melodie, uit die gestalte, niet de interne wetten volgens welke zij logisch zou
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willen en moeten evolueeren, niet het milieu, het klimaat, de omstandigheden
waarvoor zij geboren werd en die zij in zich bevat. Het eerste deel van Bartoks laatste
werk, beginnend met een verlokking naar een boeiend avontuur, houdt zijn belofte
dus niet en ik verklaar mij dit zoo: de revolutionnairen, die in het vorige kwartaal
dezer eeuw een geheel onbekend gebied van den klank te exploreeren en te ontginnen
kregen, waren genoodzaakt om al hun beschikbare vermogens te concentreeren op
een onderdeel der muziek, waarvan de techniek stap voor stap moest worden gegist,
ontdekt, geleerd, en dat na een reeks jaren van zoeken en pogen nog niet voldoende
kon worden beheerscht om den creatieven impuls onbelemmerd te laten stroomen.
Dat Bartok getracht heeft naar een direct en specifiek menschelijk contact met
zijn hoorder, naar een magische overbrenging van gevoelens en emoties zooals de
vroegere meesters dit deden, blijkt duidelijk uit het Adagio religioso. De titel reeds
geeft het heele programma van een oud bekend geval, behoorend tot de arche-typen.
In dit stuk nu beheerscht Bartok de techniek van den klank, hetgeen gansch natuurlijk
is en nauwelijks een verdienste, doch hij zwicht en bezwijkt tegenover de melodie.
Hij koos een koraal, wat de aangewezen oplossing was voor het compositorisch
probleem. Maar het lukte hem niet om een koraal te vinden dat een onmiskenbaar
persoonlijke signatuur draagt, zooals Debussy, Franck, Wagner, Berlioz, Beethoven
een koraal (dat altijd een geijkt koraal blijft) wisten te merken met een voor ieder
dezer meesters karakteristieke handteekening. Hij vond slechts een melodie, gelijk
ze automatisch opkomt als academisch recept, in het hoofd van elk tweede of derde
rangsch auteur. De krachten ontbraken hem dus tegenover de voornaamste
moeilijkheid. Hij zakt zelfs af tot de conventioneelste en sentimenteelste pastiche,
wanneer hij zijn koraal laat spelen door de houtblazers en het op de piano omstrengelt
met organistentierlantijntjes, die ons regelrecht brengen in een kerk van den bioscoop.
Maar de zin van Bartoks wenschdroom schijnt mij in dit Adagio religioso zeer
verstaanbaar omschreven. Hij zou gaarne de individueele en onmiddellijke expressie
hebben gezongen eener algemeene, collectieve emotie.
Hij heeft het doel gezien, gewild, doch niet bereikt. Het slotdeel van zijn concert
verloopt mechanisch als een snel rondo, met scholastische, knappe kunsttoeren van
dorre fugato's, maar zonder treffende accenten en zonder psychologische lijn. Het is
een der dozijnen min of meer gesyncopeerde bedrijvigheden, met niet veel fantasie,
met een minimum van kleurigheid en verrassing, die alle op elkaar gelijken, die den
geest even bezig houden zonder hem te prikkelen, te storen of te verheugen, en welker
machinale uniformiteit mij onwillens doet denken aan los-loopende motoren, of aan
instrumenten voor home-training, waarmee men roeit of fietst zonder van zijn plaats
te komen.
Een zonderlinge eigenschap, gemeen aan zeer veel moderne muziek, heeft mij bij
dit concert meer dan gewoonlijk verwonderd en geïntrigeerd. Het is evident dat dit
werk, enkele schaarsche passages uitgezonderd, geen intensieve deelneming vergt
van den solist (noch van de overige medewerkers trouwens) en slechts een zeer matig
verbruik van wat men zou kunnen noemen nerveuze substantie. Zeer zelden kunnen
de solist en de overige spelers er iets geven, en aan ons overzenden, van de macht
tot levensverhooging, van de macht tot transfiguratie en metamorphose, welke men
kunstenaars van oudsher toedicht en welke men nog instinctief van hen verwacht.
Zeer zelden, nooit ononderbroken (als een lange, mooie morgen van geluk) en alleen
slechts met horten en stooten, bij stukken en brokken. Om te beseffen welk een
toovenaar Peter Stadlen kan zijn met de toetsen van een klavier, welk een mededeeler
der goede gloeiing die wij hopen van de schoonheid, om Stadlens eigen exceptionneele
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beteekenis als vertolker, als kunstenaar, te kennen en te bewonderen, moest men hem
niet hooren in Bartok, want dit pianoconcert liet daartoe nauwelijks een redelijke
kans. Maar men moest hem den volgenden Zondagavond hooren in Schubert.
Zou dit ook een criterium zijn voor de waarde van muziek: in hoeverre zij den
mensch ruimte en mogelijkheid laat tot ontplooiing en vermeerdering zijner
persoonlijkheid, tot gave van zichzelf? Ik betwijfel dat niet. Het is een eenvoudige
kwestie van vrijheid.

Spoken in de opera - Hoffmans vertellingen
Zo is de macht der muziek. Zij maakt een absoluut onaannemelijke geschiedenis als
de Vertellingen van Hoffmann tot werkelijke waarheid. We beleven de amoureuze
en diabolieke phantasmagorieën van een delirerende student als persoonlijke
ondervindingen. We zwelgen er in. Sterker nog: Door haar lyrische energie maakt
de muziek haar eigen melodische zwelgerijen aannemelijk voor ons, moderne
geheel-onthouders en droogstoppels. We bedwelmen ons er aan. Het wonder gebeurt
weer, al gaat 't misschien bij elke nieuwe generatie een tikje moeilijker. Deze
opvoering der Nederlandse Opera was veel meer kijkspel dan ik hier of elders ooit
gewaar werd. Ik heb daar niet 't minste bezwaar tegen. De Italiaanse hof-balletten,
waaruit het muziek-drama ontstond, waren altijd kijkspelen, en soms gaf men iemand
als Leonardo da Vinci de opdracht om er de machinerieën voor te verzinnen. Hier
was 't Wijnberg. Voor mij is de enscenering een boeiend supplement geweest in
sommige momenten, wanneer de muziek mij losliet.
Maar dat overkwam me niet dikwijls, want een gunstige conjunctuur van sterren
had gezorgd voor een bezetting der hoofdrollen, die bijna zo voortreffelijk was als
men wensen kon: Frans Vroons, in zijn creatie van Hoffmann, schijnt me een der
beste tenors op wie een Nederlandse Opera sinds lang heeft kunnen roemen. In alle
registers is de kwaliteit zijner stem even eminent en bekoorlijk. Theo Baylé, die de
vier personificaties incarneerde van het infernale, heeft zichzelf als zanger en acteur
viermaal overtroffen; eerst als Lindorf, en achtereenvolgens als Coppelius, Doctor
Mirakel, en Dapertutto. Zijn spiritistische bezwerings-scène in de kamer bij Crespel
had een magnifieke, satanische vaart. Louise de Vries, in de zeer lastige en
vermoei[en]de partij van Olympia, zong en mimeerde met alle mechanische
natuurlijkheid en welluidendheid, welke men van een charmante menselijke robot
verlangen mag. Greet Koeman heeft zich niet gespaard in een zeer pathetische en
aangrijpende vertolking van Antonia. Haar hoge tonen zijn verrukkelijk, en gaan
door merg en been, wat nog zeldzamer is. De Giulietta en Stella van Gré Brouwenstijn
paste als stem uitnemend in de sfeer der Venetiaanse gondels, maar een courtisane
van de stad der doges denk ik me een tikje bloemiger en luchtiger. In haar
verschijningen als Muze had Jo van der Meent goede accenten en mooie intonaties.
Het speet me echter, dat zij haar Niklaus niet levend wist te maken, noch vocaal,
noch scenisch, en dat zij een beetje overbodig als mentor van Hoffmann langs hem
meeliep. Alle andere rollen waren overigens verdienstelijk en zeer bevredigend wat
de zang betreft: Jeanne v.d. Rosière in de stem van Antonia's moeder; Siemen Jongsma
als Crespel, Jan Voogt, vol fantasie in vier verschillende figuren. Ik zou het hele
typografisch nauwgezet verzorgde programma moeten overschrijven, met prijzende
adjectieven. Ook voor de uitstekende koren en dansen. Ook voor Van Otterloo als
dirigent. Maar hier moet ik een onderscheiding maken tussen het vocale en het
instrumentale gedeelte. De lege momenten der muziek waren hoofdzakelijk te wijten
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aan het orkest, waar in alle groepen, dunkt me, een serieuze revisie dringend nodig
is. Het lijkt me niet geoorloofd om de fameuze barcarolle zo weinig voluptueus, zo
harkerig en onromantisch, zo weinig gondelend, zo excessief nuchter te vertolken.
De vertaling van Jan Engelman had de meesterlijke eigenaardigheid van te klinken
als vanzelfsprekend. Ik hoop niettemin, dat onze dichter de enkele slordigheden die
hem ontsnapten nog wil corrigeren. Hij laat de Muze b.v. zeggen: ‘'k Bemin u
Hoffman, gij zijt mij goed?’ Ik weet niet, of dat ‘gij zijt mij goed!’ te rangschikken
valt onder gallicismen of germanismen. Doch het is geen Hollands. Ik ben het ook
niet met hem eens wanneer hij in 't programma schrijft, dat het intellect van het
overwonnen Frankrijk, ‘een merkwaardige belangstelling getoond heeft voor het
beste wat de overwinnaars van Sedan hadden te bieden, voor hun mysticisme’.
Offenbach werd in 1819 geboren te Keulen. Van 1833 af bracht hij zijn ganse leven
door (enkele reizen uitgezonderd) in Frankrijk, waar hij ook zijn studie deed. Zijn
‘Vertellingen’ dateren van 1880, tien jaar na Sedan. Maar de Fransen hadden noch
Offenbach, noch de nederlaag afgewacht om de romantiek en haar ‘mysticisme’ te
ontdekken, dubieuze term trouwens. Jan Engelman houdt te weinig rekening met
Gérard de Nerval, zijn fantastische verhalen en zijn hoffmannesk uiteinde aan een
lantaarnpaal, met Aloysius Bertrand en zijn Gaspard de la Nuit, met Hector Berlioz
en zijn hallucinatorische spook-geschiedenissen, met Victor Hugo zelfs, met de
mystieke romans van Balzac, en met nog enkele anderen, die allen een soort van
‘mystiek’ exploiteerden, lang vóór 1870.
Dat zijn kleinigheden. Maar tot in de nietigheden zou ik het hernieuwende werk
van den vertaler Engelman perfect en onaanvechtbaar willen.

De zin van ons enthousiasme
Het publiek der concertzaal plaatst me voor een raadsel: Wat is applaus waard? Wat
beduidt succes als maatstaf voor de betekenis van een werk of van een vertolker?
Onder de ongeveer twee honderd concerten, die ik in de afgelopen winter hoorde,
was er geen enkel waarbij iets werkelijk goeds niet aansloeg, niet echode in
equivalente toejuichingen. Ik herinner me op een sneeuwige Zondagavond (zo'n
avond, dat men duizendmaal liever thuis blijft) een recital bijgewoond te hebben van
Samson François, een jonge pianist, even in de twintig, hier volslagen onbekend. Er
waren ongeveer vijftig mensen in het koude zaaltje. Dat concert kostte hem minstens
vier honderd gulden. Een débâcle. Hij speelde echter als een van de muziek bezetene,
als een demon die alles durft, alles kan, wie niets mislukt. Als een genie. In een
toccata van Bach werd zijn piano een wonderbaarlijk orgel, met registers en kleuren,
die men nooit vermoed had. In de tweede sonate van Chopin nam hij vervaarlijke,
exalterende tempi, welke exact zijn, maar waaraan zich niemand waagt, omdat
iedereen in zo'n ren over de kop gaat. De Scarbo van Ravel werd een ongelooflijk
levend avontuur van romantisch spokende hallucinaties, wat Scarbo zijn moet en
nooit is. Wij wisten onmiddellijk met wie we bij Samson François te doen hadden.
Wij waren verrukt. Dionysisch. Uit louter enthousiasme zouden we gaarne enkele
dwaasheden bedreven hebben.
Uitstekend. Maar ik verbeid nog de dag, waarop ik iets werkelijk middelmatigs,
iets werkelijk verdrietigs (en dat ontbreekt onder zoveel concerten bij lange na niet)
zal zien vallen als een baksteen. Ik herinner me van Jan Koetsier een lange,
wagneriaansche, straussiaanse, pfitzneriaanse, mahleriaanse, bruckneriaanse
symphonie op een pover thema, altijd weer 't zelfde thema, maar schetterend,
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trompettend, bazuinend en paukend, een stuk van glorieuze oppervlakkigheid en
ouderwetsheid, dat door een volle zaal werd toegejuicht als een meesterwerk. Een
sinfoniëtta van dezelfde dirigent en componist (zonder praal van koper en trommen
maar even pfitzneriaans etc. gemengeld) werd insgelijks binnengehaald met een
aardig triomfje. Ik herinner me ook twee concerten van Doda Conrad, met liederen
van Haydn, Brahms en Schubert. De eerste keer wilde ik mijn oren en ogen niet
geloven, want de zanger Conrad heeft een grote internationale charme, prestige en
faam. Maar ook de tweede maal zong hij vele noten vals, gebruikte hij voor alle
situaties een eendere mimiek en verhief hij zich bij elke hoge toon een eindweegs
op de tenen. Welnu, dit beviel een aantal luisteraars zodanig, dat zij na elk nummer
van de cyclus Die schöne Müllerin zouden geapplaudiseerd hebben, wanneer Conrad
na het vierde stuk zulke intempestieve hulde niet afgewezen had. Ik herinner me nog
sterker, omdat 't pas een week geleden is, Pears en Britten, eveneens in Die schöne
Müllerin. Het zaaltje van het Concertgebouw was vol tot op het podium, er hing ozon
in de lucht als bij feestelijke verwachtingen, en de hemel weet of ik Pears bewonder,
zelfs graag en grif bewonder. Tot mijn ontsteltenis echter deed hij bijna niets dan
verkeerde dingen. Hij sprak het Duits slecht uit, bleek de tekst weinig en soms
averechts te begrijpen, had nauwelijks voeling met de ultra-naïeve muziek, en
bovendien miste zijn stem zekerheid en glans. Achteraf vernam ik, dat Pears zelf
zeer ontevreden was over zijn prestaties van deze avond, wat me buitengewoon
genoegen deed, omdat autocritiek het best getuigt van een waarachtig kunstenaarschap.
Maar de hoorders brachten hem ovatie op ovatie (wat moet dat verschrikkelijk
desillusionnerend klinken wanneer men zelf onvoldaan is!) en kregen vier toegiften
van hem los.
Mijn verwarrendste herinnering echter is verbonden aan Yehudi Menuhin, en ik
geloof, dat ik haar in stilte begraven zou hebben, als onze redactie niet een brief
ontvangen had van Theo Olof, die ik ter verduidelijking hier citeer:
‘Nadat ik eerst de recensies had gelezen, daarna Menuhin zelf had beluisterd en de
reactie van het publiek had meegemaakt, voelde ik me genoodzaakt het volgende
neer te schrijven.
Ik kreeg het idee de enige te zijn, die ronduit over het spel van Menuhin een andere
mening durfde te hebben dan “men”. En dat, omdat ik het anders hoorde, anders
beleefde. Ik weet dat ik, zelf violist van enige naam in Nederland, door critiek te
oefenen op een der beroemdste collega's me bij 95% der lezers blootstel aan de
beschuldiging van “beroepsnijd”. Dit risico durf ik te nemen, omdat ik er van
overtuigd ben, dat ten slotte een violist beter over een violist kan oordelen, dan
iemand, die de kunst van dit instrument niet, of minder goed kent.
Welnu, Menuhins vioolspel boeide me; echter niet op de wijze van vroeger. Toen
was er die prachtige, warme toon en de feilloze techniek. Toen liet zijn spel mij
talloze rillingen over de rug lopen. Nu echter niets meer van dien aard. Ik werd
geboeid door een vraag die zich, naarmate zijn spel vorderde, in crescendo-vorm aan
mij opdrong: waarom thans déze speelwijze?
Men kan zijn spel op verschillende manieren beoordelen, wat ik zal trachten te
doen.
Laat ons eerst de psychische kant bekijken.
Tijdens, laten we zeggen de laatste tien jaren, heeft Menuhins spel zich ten zeerste
gewijzigd. Nú kwam het tot mij als volkomen objectief, als zonder emotie gespeelde
noten. Waarom? Het meest voor de hand liggende antwoord, dat men pleegt te geven,
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is: verinnerlijking, gerijpt, bezonken spel. Bach bijv. mag niet “romantisch” worden
gespeeld. Daar is men het heden ten dage in het algemeen over eens. Bach moet
eenvoudig, zo objectief mogelijk gereproduceerd worden, echter zonder dat de
persoonlijkheid van de herscheppende kunstenaar volkomen wordt weggecijferd.
Maar hoe te weten waar de grens ligt tussen eenvoudig en... vervelend spel? Menuhin
had met Bach evenveel succes als bijv. Pablo Casals gehad zou hebben. Casals speelt
ook uiterst sober; daar is niets in zijn spel dat men “overtollig” zou kunnen noemen.
Maar Casals doet je toch rillingen over de rug lopen. Menuhin niet.
Misschien was Menuhins spel dusdanig bezonken, dat ik “er niet meer bij kon”.
Maar... dan zou Menuhin rijper, bezonkener hebben gespeeld dan Casals, hetgeen
ik durf te betwijfelen.
Als een onbekend instrumentalist het zou wagen tijdens een concert Beethoven
op precies dezelfde manier te vertolken als Bach, of andersom, dan zou de critiek...
enfin, we weten allemaal wat de critiek zou zeggen. Menuhin spéélde Beethoven op
precies dezelfde manier als Bach.
Hierboven schreef ik, dat het meest voor de hand liggende antwoord op de vraag
waarom Menuhin zo speelt, was: verinnerlijking, bezonkenheid. Na zulk een
Beethoven-vertolking echter gaat men ook over andere beweegredenen nadenken.
Er is de mogelijkheid bijv., dat Menuhin eerlijk en uit overtuiging tracht die rijpheid
in zijn spel te leggen, die zijn psyche nog niet heeft verkregen, waardoor zijn spel
gaat schommelen tussen ogenblikken van werkelijk beleefde bezonkenheid en
ogenblikken waarin slechts de wil daartoe aanwezig is, welke laatste dan nog sterk
overheersen.
Is deze veronderstelling juist, dan verdient Menuhin de grootste bewondering voor
dit streven. Er zijn velen, die naar ditzelfde streven, maar krijgen ook zij, na een
gelijkwaardige prestatie, die ik voor meer violisten mogelijk acht, een dergelijke
ovatie na afloop van hun concert?
Nu de technische kant.
Daar dringt zich een andere, minder verheven verklaring op. Uit dit oogpunt bezien
kan Menuhins spel een vergelijking met vroeger niet doorstaan. Toen wás het nl.
volmaakt.
De inzet van Beethoven was vals. Dubbelgrepen waren vals. De cadens van het
laatste deel was erg vals. De cadenzen werden niet doorgespeeld, maar doorgehaast.
Ik kan niet geloven, dat het publiek dit niet heeft gemerkt, zelfs al hoorde ik niet
anders dan “verrukkelijk”, “fenomenaal” en “subliem” om me heen.
Zijn viool is een droom. Zijn toon was soms hard, verbitterd. Nooit zingend. De
verklaring van zijn stijl, beoordeeld naar deze nuchtere feiten, kan zijn: onmacht.
Is het mogelijk, dat Menuhin, of uit zichzelf, of door anderen daartoe gebracht,
doelbewust de mensen een rad voor de ogen draait? Dat hij teert op zijn roem? Als
dit zo is, is het een bedroevend verschijnsel, dat zoiets mogelijk is.
Nadat ik bovenstaand stuk geschreven had, kwamen mij twee critieken onder ogen,
die min of meer mijn zienswijze benaderen.’
Van elk woord uit dit kranige schrijven, dat de critici tot de orde roept, mijzelf niet
uitgezonderd, kan ik de nauwkeurigheid garanderen. De enige juiste critieken over
Menuhins spel verschenen, voor zover ik weet, in de N.R.Crt. Noch het uitbundige
publiek van drie uitverkochte grote zalen, noch het merendeel der critici schijnt
bemerkt te hebben, dat Menuhin, spelend als een standbeeld (wat bewonderenswaardig
zou kunnen zijn) maar, helaas, op verre na niet onberispelijk spelend, zich
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klaarblijkelijk in een ongelukkige periode bevindt, waar hem tijdelijk de gave van
zijn genie, en zelfs van zijn talent ontbreekt
Ik wees reeds onlangs op het ontgoochelende feit, dat het volmaakt onbenullige
Zwitsers piano-concert van zekere Sutermeister hier kon worden toegejuicht. Ik zou
ook nog menig voorbeeld kunnen geven van uitvoeringen bij welke onze
applaudissementen gemotiveerd waren, als oorzaak en gevolg, als reflex van bezieler
op bezielden, wat enthousiasme zijn moet. Zondag speelde Simon Goldberg in een
viool-concert van Mozart onvergelijkelijk mooier en beter dan Yehudi Menuhin en
hij kreeg ovaties op ovaties. Van Beinum dirigeerde de lange, extravagante, superbe,
ondoorgrondelijke, nog altijd verbazingwekkende, verrukkende en haast verpletterende
Achtste Symphonie van Bruckner, die zowel voor de dirigent, voor het orkest als
voor de hoorders uiterst moeilijk is, en hij kreeg ovaties op ovaties.
Wat bewijs ik daarmee echter? Dat ons applaus, ons enthousiasme geen kracht
van bewijs meer heeft. Dat het onder de invloed van verschillende obscure factoren
zijn absolute waarde heeft verloren.
Dit is jammer. Die waarde moet zo spoedig mogelijk hersteld worden en
gestabiliseerd. Wij moeten voor ons enthousiasme de oude gouden standaard
terugwinnen. Niets is kostbaarder, niets gezonder, niets is noodzakelijker tot de bloei
der schoonheid dan de strengste innerlijke normen en de zuiverste, waarheidslievende
reflex op wat wij horen of zien. Het kan noodlottig worden voor de kunst, wanneer
de goede vertolker, de goede componist dezelfde hulde van ons krijgt als de
middelmatige en slechte. Het kan noodlottig worden, wanneer wij de goede vertolker
en de goede componist rechtvaardigen om te denken dat het er niet op aan komt wat
zij doen, dat alles geschikt is, onverschillig wat en onverschillig hoe voor onverschillig
wie. Wij hebben zelfs niet het recht om de moed en de gedachten der goeden in zulke
verzoekingen te leiden.
Wij behoren ook Amsterdam te handhaven als convergerend punt waar spirituele
waarden de appreciatie ontvangen, welke zij verdienen.

Herdenking van Pijper en waardering
Het sterven van uitstekende componisten heeft tenminste deze goede kant dat de
musici, die hen moeten uitvoeren, even naar hen omkijken, zich even herinneren dat
zij componeerden, en ze even spelen.
Onder de meer dan duizend werken, die ik hoorde gedurende het drukke seizoen
dat wij achter ons hebben, waren er tot aan 18 Maart, de datum van zijn dood, slechts
twee, welke de naam droegen van Pijper, 0.2%, dat is niet veel voor iemand, die
geacht werd in de nationale en internationale muziek als een meester te gelden van
de eerste rang. Ik wilde juist tegen zulk een schandalige verwaarlozing protesteren,
toen hij stierf. Wij naderden toen het eind van acht maanden systematisch voortrollen
van een oude muzikale kettingband, welke met een minimum incidenten en
verrassingen was afgedraaid, en waar bijna ieder der gedresseerde automaten een
sinds jaar en dag bekende moer of bout geplaatst had in de vorm van lied of sonate.
Men zou waarlijk zweren, dat er na 1920 nog maar af en toe eens gecomponeerd
werd op de aardbol.
Te drommel, waartoe dienen uitvoerders, waartoe dienen hoorders, wanneer zij
beiden maniakken worden van een afgezaagd repertoire? Om een componist tot
zwijgen te brengen, om hem te doen vastlopen, is er geen probater middel dan hem
nooit te spelen, dan hem alleen te laten met de, geluidloze abstracties blijvende,
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enigma's die hij tekent op de vijf lijntjes van een balk. Wat ware er terecht gekomen
van de geëerde klassieken als zij tijdens hun leven geen vertolkers hadden gevonden?
Een componist die zich nooit hoort zou gek worden, beweert Jules Romains. Neen,
zo erg is 't niet. Men ontmoet weinig gekken onder de componisten, veel minder dan
in de andere ambten of ambachten. Stellig geen 0.2%. Zij worden enkel maar stil,
stiller en stiller. Dat bewijst zelfs het laatste kwartaal van Pijpers kort bestaan.
De uitvoerders, kettinggangers der routine, de hoorders, die voor hun mooie geld
muziek wensen, welke zij kunnen lepelen als pap, aanvaarden, onbewuste egoïsten
als zij zijn, dergelijke verantwoordelijkheden met een luchtig hart. Zou men hen
moeten dwingen? Zou men, tot het behoud der componisten, een decreet moeten
afkondigen, bevelend dat elk programma voor te naasten bij de helft voortaan worde
samengesteld uit werken van auteurs die nog niet stierven en verstomden? Als ik
regeerder was zou ik geen minuut aarzelen. Ik zou leven eisen, werkelijk leven, en
geen schijn of mom van leven, voor de goede duiten mijner subsidies. De
concertgevers zouden mij vermoedelijk trachten af te schrikken met het dreigement
van lege zalen. Wij zijn daar niet bang voor. Wij hebben ze gekend, die lege zalen,
voor Bruckner, voor Debussy, Ravel, Mahler. Ook Beethoven, Händel, en nog een
paar anderen, hebben bij wijlen lege zalen gehad, en slechte critieken, tijdens hun
vertoef op deze planeet. Maar ze werden gespeeld en de zalen liepen gaandeweg vol.
Al bleven ze echter leeg, wat dan nog! Desnoods zou ik iederen onbezetten stoel
compenseren met vermeerdering van subsidie. Want zoals het nu gaat mag het niet
langer duren. Wij folteren, wij vermoorden onze componisten, die, om niet te
vereenzamen en te verdorren, om hun vak te leren zelfs, het contact en de toets
broodnodig hebben met de levende, werkelijke klank, en met de mensen, ook al
zouden 't er slechts tien zijn, voor wie zij zich verbeelden te schrijven.
Na 18 Maart tel ik onder de ongeveer anderhalf honderd composities, welke ik
hoorde, zes werken van Willem Pijper. Dit is 4%, en kan ermee door. Het zou
natuurlijk melancholisch kunnen stemmen dat we opnieuw zien hoe de dood een
plotselinge rijzing in Pijper-effecten teweegbrengt, zoals hij dat zelf genoemd zou
hebben, en hoe de musici pas merken dat je er was, wanneer je er niet meer bent.
Maar het schijnt me nuttiger om deze zaak practisch te behandelen en maatregelen
te beramen waarmee zulke opzichtige verschillen overbodig en onmogelijk gemaakt
worden. Ons gouvernement overweegt de instelling van een Raad voor de Kunst. Ik
hoop dat in deze Raad zich persoonlijkheden bevinden die niet zullen terugdeinzen
om met enkele draconische maar gezonde bepalingen de ondeugd uit te roeien van
een gemusiceer waar men met het leven zo weinig rekening houdt.
Het Concertgebouw heeft de hoffelijke daad verricht om zonder verwijl de naam
van Pijper met gouden letters te laten schilderen in de blauwe parallelogrammen
welke langs muur en balcon zich geleidelijk vullen met de namen van de
vertegenwoordigers der toonkunst. Op zichzelf beduidt dat niet veel, en Pijper zou
de eerste zijn om het te ironiseren, want hij staat schuin tegenover Dopper, en in
gezelschap van menigeen, wiens muziek, als men ze oprakelde, de smaak zou hebben
van stof en as. Maar de gedachte om de schilder te roepen, en het idee om rondom
de naam Pijper een krans te vlechten van witte seringen en tulpen, was gracieus, en,
als hulde jegens een vroegere tegenstander, achtenswaardig.
Tot herdenking heeft het Concertgebouw de uitvoeringen zijner voorjaarsserie
eveneens geopend met een programma, dat, op de Nocturnes van Debussy na, was
gekozen uit composities van Pijper. De Fêtes galantes bloeiden in zijn jeugd en ik
hoorde Seroen, die ze ook nu voordroeg, geestig en expressief, deze liederen zingen
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bijna dertig jaar geleden. Beide andere der gespeelde werken dateren uit het midden
van zijn leven: de derde symphonie werd geschreven in 1926, het piano-concert in
'27. Ze zijn uit Pijpers vruchtbaarste periode en de première van beide ging onder
leiding van Pierre Monteux. Ik zou willen vragen aan hen, die Mengelberg
terugwensen, en die, toen de Koningin hem haar onderscheiding onttrok, de dwaze
slogan verbreidden ‘eens gegeven, blijft gegeven’, alsof generaal en maarschalk die
zich misdragen niet gedegradeerd behoren te worden omdat zij zichzelf degradeerden,
ik zou aan zulke ijveraars voor een verloochenaar van ons land willen vragen, hoe
zij een muziek-bewind verdedigen, waarvan een der jammerlijke gevolgen geweest
is, dat Pijper in de tweede helft van zijn leven de orchestrale beloften niet heeft mogen
vervullen, welke hij zich en ons maakte in de rijke eerste helft.
George van Renesse speelde het piano-concert met de boeienste kleuren van zijn
veelzijdig toucher. Ik zag Eduard van Beinum gaarne en met de grootste bewondering
te midden der golvende polyphonieën der Derde symphonie. Men kan over dit werk
van Pijper denken gelijk men belieft, en ik voor mij, ik weet nog niet met zekerheid
of het abrupte slot, dat in een afgrond van stilte eindigt als een deraillement, als een
catastrophe, onder de gezichtshoek van schoonheid, en als innerlijk avontuur,
aannemelijk is en op den duur bevredigend zal zijn. Ik zie ook nog niet het verband
tussen het motto der symphonie (dat, vrij vertaald uit het latijn, luidt: als ik de Hemel
niet kan verbidden, zal ik de Hel bewegen) en het verloop der muzikale handeling.
Maar hoe men er ook over denke, het is onbetwistbaar dat deze symphonie, als zuiver
werkstuk en als gedachten-wereld, alles evenaart wat sinds een kwart eeuw in 't
buitenland vermaardheid kreeg. Het is onbetwistbaar, dat Pijper rechten had om
verwijten te doen aan de bestuurders onzer muziek. En ik geef daarom de 0.2% en
de 4% der Amsterdamse Pijper-uitvoeringen reeds ter overweging aan onze
toekomstige Raad voor de Kunst.

Gedaanteverwisseling van een componist
Na de Symphonische metamorphosis op thema's van Carl Maria von Weber, waarmee
het Hindemith-concert eindigde, moest men zich met ergernis, of men wilde of niet,
de vraag stellen: Waarom eigenlijk was de baas die deze platte dingen componeerde,
verboden in het Duitsland van Goebbels en Hitler? Ziehier nu eens muziek welke
niet modern is. En leutig. En sappig georchestreerd, met allerlei rinkelbommen en
rommelpotten, als het liedje van wij gaan naar Engeland varen. En pittig. Fiks. Echt
iets voor de nieuwe orde. Je kunt er automobiel-tentoonstellingen mee begeleiden,
vliegtuig-meetings, toertjes der boten van Kraft durch Freude, défilés van
hakenkruisers, mode-shows, gezellige bieravondjes, en joost weet wat nog meer, al
naar gelang het te pas komt in de kraam van mensen die het verfoeilijke op één lijn
leerden stellen met het aardige. Een potige, lollige, zwelgende, zwijmelende muziek
zonder geweten. Met niet meer geweten dan de koe in de wei, het varken in zijn stal.
En lawaaierig natuurlijk. Om een aasje geweten, dat er nog ergens zou kunnen knagen,
te overschreeuwen. Geschikt voor elk gebruik. Een sonoor décor waarachter alles
kan gebeuren, dat alles kan camoufleren, zelfs complotten en misdaden. Juist de
muziek die zij wilden, Hitler en Goebbels, juist de muziek die zij nodig hadden.
Met verbazing, met ontsteltenis ziet men dat deze ‘Symphonische Metamorphosis’
van de dictatoriaal verboden Hindemith geschreven werd in 1945 en in Amerika. In
't jaar der nederlaag van de mannen die verbanden of verbrandden wie geweten
toonde, van de mannen die deze stijl geboden en dit conformistische accent, welke
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voor geweten en gedachte geen plaats en geen kans meer laten. Zo overwinnen reeds
in deze muziek de onoverwonnene overwonnenen, en in lapidair latijn zal dit gezegde
weldra wederom1) gebeiteld kunnen worden op een zuil. Maar van een metamorphose
gesproken, ziehier een lapsus uit het troebele onderbewustzijn van Paul Hindemith
welke de psychiaters mogen vermelden als een der merkwaardigste staaltjes van
onvrijwillige bekentenissen. Hij werd niet enkel on-modern en anti-modern. Hij
verwisselde van innerlijke gedaante. Hij verloochende alles wat hij vijf-en-twintig
jaar lang had voorgewend. Hij schakelde zich in op de meest abjecte stroom. Hij
capituleerde. En zijn capitulatie is verachtelijker dan de instorting van alle anderen
die zich overgaven. Op een geriefelijke afstand van zes duizend kilometer had
Goebbels' hypnose nog vat op hem.
Maar dat is misschien niet het ergste en niet het belangrijkste. Hindemith
ontmaskert zich. Hij ontpopt zich in zijn ware gestalte, al metamorphoserende. Een
kwart eeuw lang, modern doende, heeft hij gemikt, gehengeld, getast, gezocht, naar
een muzikale expressie welke hoger en verder doelde dan de globale behoefte van
Jan en alleman die probeert de tijd te doden of een kuil van stilte te dempen met wat
geluid. De muzikale expressie waarnaar Hindemith toen streefde veronderstelde een
intellectueel niveau, een conceptie der schoonheid, een lust om moeilijke dingen te
ondernemen, een zekere edelheid en nog enkele andere eigenschappen, welke niet
in het bereik lagen van iedereen, en waarvan de traditie gedurende zeven honderd
jaren gehandhaafd bleef door de Europese componisten die als meesters gelden.
Bijna nooit is het Hindemith gelukt deze expressie te treffen. Slechts zeer zelden
lukte het hem ook geheel te overtuigen dat zij in zijn macht lag. Meestal ontbrak er
iets. Zijn ideeën waren niet plastisch geformuleerd en een beetje gemakkelijk vindbaar.
Zijn harmonie was grauw en in de groezeligheid eentonig. Zijn rhythmiek was
primitief en rudimentair. Zijn muzikale handeling was willekeurig en miste
psychologische motivering. Zijn orchestratie was dikwijls oppervlakkig, zonder
finesse. Hij had eigenlijk geen stijl, maar een samenraapsel van stijlen. Al deze
gebrekkigheden schaden nog de Symphonia Serena en het cello-concert, die op
dezelfde avond als de Metamorphosis voor de eerste keer hier werden uitgevoerd.
In het cello-concert (zeer brillant en met een prachtige toon gespeeld door Enrico
Mainardi) hinderde ten overvloede een abnormale wanverhouding tussen het
overdreven massale orchest en het solo-instrument dat menigmaal absoluut onhoorbaar
werd wegens de compacte begeleiding. In deze beide werken weliswaar verbeterde,
verhelderde de smoezelige kleur van vroeger. De inventie echter, de compositie was
even slordig en elementair als voorheen. En wat men sinds zo lang gehoopt had: een
bevredigende indruk, de sensatie van het bereikte doel, het proefondervindelijk bewijs
dat Hindemith in staat is een werkelijk meesterwerk te maken en de muzikale
expressie te verwezenlijken wat hij blijkbaar poogt, dat kwam ook nu weer niet, noch
in de Symphonia Serena, noch in het concert voor violoncel.
Maar het kwam, dat bewijs van meesterschap, dat ten volle geslaagde verklanken
van zijn innerlijke gestemdheid, het kwam eindelijk in de Metamorphosis. Hier viel
niets aan te merken. Thema's, ideeën had hij niet te vinden, want hij nam ze bij Weber.
Hij had enkel te zorgen voor de enscenering zijner thema's, voor de atmosfeer waarin
hij ze zetten wilde voor de perspectieven, voor de belichting. En daar stond alles op
zijn plaats. Niets mankeerde. Hij miste geen enkel effect. Geen ogenblik gaf hij het
vervelende gevoel (zoals vroeger dikwijls) van blijven steken, van wurmen, zwoegen,
aarzelen, van onbeholpen mastklimmen. Hij was hier echt op dreef, in zijn volle
1) in De muziek, dat wonder: opnieuw
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macht. Hij raakte het doel, het midden van de roos. Hij trof feilloos de muzikale
expressie. Eindelijk! Doch het was niet de expressie van een kunstenaar. Het was de
expressie van een banale, vulgaire, triviale, daarenboven tamelijk botte potsenmaker
en kermisklant.
Het is dus best mogelijk dat het modernisme van Hindemith altijd maar
opportunistische apekool was, en dat in Metamorphosis voor 't eerst zijn eigen,
ordinaire, anti-revolutionnaire bloed vrijuit gaat waar 't eertijds kruipen moest. Omdat
men nooit de hoop mag opgeven (hij is een uitstekend vakman) zou ik hem nog niet
definitief willen veroordelen. Misschien krijgt hij nog eens de genade van de muze.
Wie weet? In het korte voorspel van zijn Amerikaans requiem op tekst van Walt
Whitman, 't vorig jaar gecomponeerd is een goed en juist accent, modern geïntoneerd.
Maar 't was slechts een preludium. Hoe is het vervolg? Goede fragmenten, beloften
die niet gehouden werden, waren er altijd bij Hindemith.

Een dirigent uit Hollywood
Zodra hij boven uit de loge komt begint het applaus te klateren. Men heeft naar hem
gespied, geloerd. Hij is favoriet in de hoogste graad. Terwijl hij de trappen afgaat
zwelt het geklap tot een stormend geruis. Hij incasseert die onvoorwaardelijke
geestdrift met eenvoud, zonder een ziertje ijdelheid; zonder haar te exploiteren met
serviele listigheden, zoals menig ander virtuoos dat doet. Hij buigt, keert zich snel
om naar het orchest en de muziek zet in. Er verloopt geen halve seconde tussen het
bruisend geratel en de eerste klanken welke wij horen. Zij schijnen op te stijgen uit
die wolk van kletterend geluid, alsof ze er uit geboren worden, er een voortzetting
van zijn, een ordening. Hij is daarin uniek en verbazend knap. Hij wordt daarin ook
buitengewoon knap gevolgd door het orchest, dat slechts de fractie ener seconde
heeft om paraat te zijn voor een onberispelijke aanhef.
Hij opent het concert met een tocata en fuga van Bach, in de symphonische
transcriptie welke hij maakte van dat werk voor orgel. Hij dirigeert zonder stok, maar
met een partituur. Hij kent 't stuk zonder twijfel van buiten. Zou hij zijn geheugen
wantrouwen, zijn tegenwoordigheid van geest? Op de cadans der muziek ontplooit
zich zijn mimiek. Het gebaar is zeldzaam simpel, bijna beperkt. Eigenlijk onmodern.
Uit de school van dertig, veertig jaar geleden. De armen zijn te stram in de ellebogen
en in de schouders; de polsen niet soepel genoeg. Volgens de oude en verouderde
methode resulteert zijn gebaar meer uit het rhythme dan uit de melodie. Hij heeft
een curieuze manier om een inzet, die komen moet, met de hand toe te werpen naar
den speler, alsof hij iets weggooit. Dikwijls lijkt dat overbodig, en spoedig monotoon.
Met een losse, lenige beweging der vingers tekent hij fiorituren, guirlandes van tonen,
duidelijk en sprekend in de lucht. Maar hij doet dit enkel in Bach. Later zullen we
dat niet meer zien. Zijn overige gebaren kennen wij reeds van andere dirigenten: de
uitgespreide magere vingers of de vlakke hand, als iemand die magnetiseren wil.
Door zijn rijzige gestalte krijgt deze geste soms een spookachtige, mediumieke
straling. Doch hij past ze te methodisch toe en weldra raakt men er op uitgekeken.
De transcriptie van Bach, beroemd geworden door de gramofoon, is pittoresk,
romantisch, barok en magnifiek. Elke noot, elk accoord wordt geprojecteerd door
een enorm vergrootglas. Ik verwacht ieder ogenblik, dat de expressie vermeerderen
zal met behulp van een geweldig symphonisch apparaat. Het gebeurt echter niet. Er
zijn splendide verdubbelingen van het koper door de houtblazers. Zij helpen niet.
Slechts de impressie vermeerdert, slechts de physieke sensatie der uiterlijke sonoriteit.
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Onze opperhuid wordt bewogen, niet onze diepere, geheimere zenuwen en voelhorens.
Zonderling. Het orchest volgt klaarblijkelijk zijn leider met een buitengewone
welwillendheid. Zichtbaar strijkt en blaast het met een maximum van expansiviteit,
met een summum van vibrerende intensiteit. Maar wanneer het doel der muzek is
om mee te slepen, te verrukken, te betoveren, dan luisteren wij te vergeefs naar deze
reusachtige extrapolatie welker effect nergens beantwoordt aan de kolossale middelen.
Daarna komt de Zevende. Een der grote rollen uit de muzikale literatuur. Te
vergelijken met Oedipus, Hamlet, Koopman van Venetieë, Phèdre, Gijsbreght. Moet
men de symphonieën van Beethoven precies spelen gelijk ze genoteerd staan, zoals
de schriftgeleerde deskundigen beweren? Ja, zal men mij antwoorden, want waarvoor
noteert hij anders alles? Inderdaad. Sophocles, Shakespeare, Racine en Vondel
noteerden ook alles. Toch zijn er sinds eeuwen zeer verschillende opvattingen over
dat alles. Gelukkig. Men verbeelde zich even, dat ieder acteur reciteerde op dezelfde
manier en toon! De muziek is de enige kunst waarvan een aantal beoefenaars nog
zodanig geconstitueerd zijn, dat waarheden-als-koeien verdedigd moeten worden.
Waarom zou men een wereld-vermaard dirigent gaan horen, en waarom overigens
zou een dirigent wereld-vermaard mogen heten, wanneer hij de Zevende dirigeert
zoals zij genoteerd staat, en zoals iedereen het bijgevolg zou kunnen? Leopold
Stokowski is het hiermee stellig eens. Hij dirigeeert de Zevende n i e t gelijk
Beethoven haar schreef. Hij coupeert een vierde deel ongeveer van het tamelijk
goddelijke scherzo. Voor de rest echter bemerkte ik in zijn interpretatie geen spoor
van persoonlijk, en nauwelijks een vleugje van emotioneel accent. Hij speelde de
Zevende gelijk iedereen; zelfs de onnauwkeurigheden ontbraken niet.
Na de pauze gaf hij een Amerikaanse noviteit: ‘Frontiers’ (grenslijnen) van Paul
Creston, een New-Yorksche organist, die volgens het programma, zich, behalve met
componeren, eveneens bezig houdt met aesthetica, acoustiek, musicotherapie, en
wiens inspiratie getuigt van een creatieve noodzaak. Men leest dat met genoegen en
men hoopt, dat hij velen in de nieuwe wereld moge genezen met liefelijk gezang,
zoals Plato zei, die net als Homerus geloofde aan de heelkracht der muziek. Maar
voor Frontiers moet de eventuele patient niet te critisch zijn. Het stuk is gebouwd
op één thema, evenals o.a. de Bolero van Ravel, dat in verschillende groepen
successievelijk wordt doorgevoerd. Ravel gradueert de opeenvolgingingen van zijn
thema technisch en psychologisch met meesterhand. Creston schikt de diverse
verschijningen van zijn niet erg belangrijk thema te hooi en te gras, zodat na een
paar varianten de interesse van de hoorder is uitgeput. Dit geschiedt des te
onvermijdelijker daar al het materiaal waarmee deze compositie gemaakt werd,
dateert van omstreeks 1900, toen Amerika nog leende bij Europa.
Stokowski bedreef dezelfde fout in zijn totaal overtollige en langdradige
symphonische transcriptie van Wagners Tristan, waarmee het concert sloot. Hij rijgt
de weergaloos mooie thema's aaneen gelijk eertijds dirigenten van fanfare-corpsen
hun pot-pourri's vervaardigden op Lucie de Lammermoor en de Hugenoten. Hij rukt
het hele werk uit zijn dramatisch verband. Aan elk thema ontneemt hij de poëtische
of tragische betekenis, welke het ontving van tekst en handeling, en noemt dat
Love-music. Zulke vulgariseringen zijn waarschijnlijk nog nuttig in de nieuwe wereld,
en bruikbaar, omdat men daar zulke profanatie en schoonheids-schending nog niet
bespeuren kan. Maar niet bij ons.
Desondanks beleefden wij een minuut van stralende emotie bij het slot, want zo
onvernietigbaar en machtig bleef tot nu toe deze muziek, zelfs in een misvorming.
Het waren de enige momenten van verrukking gedurende dit ganse concert, dat geleid
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werd door de dirigent der Hollywood Bowl Symphony. Een minuut werkelijke
verrukking, is dat voldoende voor een avond? Hoewel ze onwaardeerbaar was, vond
ik haar te kort. Het schijnt mij rationeel dat muziek emotie moet produceren. Voor
enkel goed en fraai geluid, juiste klank-verhoudingen et caetera, heeft men niet het
prachtigste orchest der aarde nodig, en een der vermaardste dirigenten. Met goed en
fraai geluid alleen wordt muziek het duurste van alle geraas, zoals Victor Hugo haar
noemde. Pas met de emotie als doel kan men de duurte der muziek rechtvaardigen.
En laten wij elkaar uitstekend begrijpen. Onder emotie versta ik niet de banale
sentimentalitet, maar de levenservaring, onschatbaar voor wie haar kent, doch welke
door allen vermoed wordt, de levenservaring die de goden hadden (zo stel ik mij
voor) na een schotel ambrosijn en een beker nectar.

Het raadsel Menuhin
Wanneer hij geniaal is, kan hij niet anders dan met al zijn vezels wortelen, zich
drenken, laven, voeden in de psychische atmosfeer van deze tijd. Waarschijnlijk is
het dat met Yehudi Menuhin. Misschien is het dat wat hem remt. Evenmin als Einstein
genoeg heeft aan de geometrie van Euclides om een physische werkelijkheid te
formuleren, die hij in zijn binnenste ziet en denken wil, evenmin wellicht heeft
Menuhin genoeg aan het sonore gerei van één, twee eeuwen geleden om een muzikale
werkelijkheid tot uitdrukking te brengen die hij in zijn binnenste voelt en zingen wil.
Eerst onbewust vermoedelijk, later meer en meer bewust. Wanneer hij inderdaad
geniaal is, lijkt mij zulke innerlijke dwang zelfs onontkomelijk.
Want de moderne muziek ontstond en bestaat niet door een toeval, door de nukken
van iemand die op zekere dag origineel gaat doen. Van haar aanvang af ontwikkelt
de muziek zich met dezelfde geleidelijkheid als de wiskunde, of als een andere exacte
wetenschap. Dit is historisch en technisch bewijsbaar. De muziek is een betrekkelijk
occulte, maar tevens zeer realistische kunst. Zij vergezelt de mensen in de loop der
generaties als ware zij hun echo, hun eigenlijke stem, een soort van klinkende
schaduw, van hoorbaar aura. Daarom zou men de muziek een magisch mysterie
kunnen noemen. Dikwijls immers wordt zij slechts onvoldoende begrepen door de
mensen (enkelen uitgezonderd), die zij begeleidt, en wier grondige weerklank zij
nochtans geeft.
Ieder tijdperk heeft zijn zingende tolken, zijn getuigen in klank. Maar hoewel de
muziek met het menselijke leven op de intiemste wijze vervlochten blijkt, toch gaat
zij tegelijk haar eigen weg, als voerde zij (ik weet niet waar) een compleet zelfstandig
bestaan, als ware zij de consequente, de steeds logische, de zuiver wetenschappelijke
voortzetting ener sinds eeuwen en eeuwen aanwezige gedachte, welke onmogelijk
een andere voortzetting had kunnen hebben, omdat iedere andere evolutie in strijd
geweest zou zijn met de logica van die denkende groei.
Wegens dit zonderlinge phenomeen, een der merkwaardigste welke men aantreft
in de geschiedenis van het menselijke intellect, en zeer raadselvol omdat tot en met
Debussy alle componisten gearbeid hebben in het onbewuste, in een wakende droom,
wegens dit zeldzaam feit dus, zou men met evenveel reden mogen zeggen, dat de
muziek de componisten maakt als dat de componisten de muziek maken. En daarom
kan men de muziek, behalve magisch en verwonderlijk, ook uiterst reëel noemen.
Elke muziek welke eenmaal modern was, 't zij die van Okeghem, van Obrecht, van
Josquin, van Willaert, van Bach, van Mozart, Beethoven, Weber, Wagner of Debussy,
verscheen als een soort van werktuiglijk en onafwendbaar fatum. Wij kunnen er niet
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aan ontsnappen. Door de tijden heen evolueert de muziek gelijk een levend idee, met
de bewonderenswaardigste redelijkheid, gelijk een organisch gewas. Zij is
onomkeerbaar. Evenmin als de eik weer tot eikel kan terugkeren, evenmin kan de
muziek van heden terug naar die van twee- of vierhonderd jaar geleden. Nog minder,
veel minder, dan de philosophie of psychologie van vroeger geldig kunnen zijn voor
mensen van nu.
Wanneer Yehudi Menuhin werkelijk geniaal is, werd hij zonder enige twijfel
geboren met en voor de muziek van deze dagen. Hij moet haar in het bloed hebben,
zoals hij het moderne rhythme (dat geenszins de beweging van de jazz is, maar iets
veel geraffineerders, veel gedifferentieerders, veel intelligenters), zoals hij de moderne
verfijning en directheid der indrukken, het moderne rechtstreeks contact met de
binnen- en de buiten-wereld in het bloed moet hebben; in zijn hele electrische
zenuwstelsel. Het zou wel vreemd zijn als het anders was. Hij behoort tot de generatie
van 1920. Hij is de grootste representatieve figuur van hen die kwamen na de eerste
wereldoorlog, van hen die de tweede met al zijn ontzinnende tragiek dapper hebben
uitgevochten, van hen die herleven en herbouwen. Hij is een der punten waar alle
lijnen zich kruisen, waar alle herinneringen met haar tedere en wrede smaak zich
verzamelen. Het zou fantastisch zijn wanneer alles wat ons gemerkt, gelittekend
heeft, wat ons sneller en dieper leerde voelen, en wat vertolking vraagt, langs hem
ware afgegleden. Het zou ook fantastisch zijn wanneer hij, opgevoed natuurlijk in
de discipline van klassieken en post-klassieken, los was van de lust en de drang om
zijn grenzen te verwijden, om zich te werpen in de toekomst, gelijk elke jonge
kunstenaar sinds de eeuw van Galileï.
Aan deze dingen dacht ik nadat ik Menuhin het viool-concert van Bartok had horen
spelen. Zo verstorven en versteend, zo zonder innerlijke deelneming, zo absent en
onlevend hij Bach, Beethoven en Mozart had voorgedragen, alsof deze drie meesters
nooit enige merkbare menselijke ontroering kenden en zongen, alsof zij alleen door
de noten welke zij schreven van elkaar verschilden, maar voor de rest op elkaar
geleken als een wonderbaarlijke drie-eenheid, zo mobiel, gepassionneerd, als een
persoonlijke ervaring, als een uiting van zichzelf, met een warme, voortdurend
wisselende, buitengewoon rijk en levend gekleurde toon en streek speelde hij Bartok.

Verschijningen en vergelijkingen
Culminatiepunten van een orkestrale jaarkring, welke verleden week eindigde: La
Valse, Les Nocturnes, Bruckner, gedirigeerd door Van Beinum, La Mer onder Charles
Munch, L'Après-midi d'un Faune, La Péri onder Henri Tomasi. Episoden van
maximale intensiteit, waar alle atomen en moleculen, die we zijn, gejubeld hebben,
waar men brandend braambos wordt, geïllumineerd paleis met duizend lichtende
vensters in een feeërieke avond. Jammer dat er nog geen apparaten bestaan om zulke
menselijke ondervindingen te registreren. Maar ik geloof niet dat iemand, die erbij
tegenwoordig was, ze zal willen betwijfelen. Ik geloof ook te mogen zeggen dat geen
der andere dirigenten die wij hoorden en die wij prezen, Bruno Walter, Boult,
Beecham, de Sabata, Stokowski, ons in zulke graad de gewaarwording gaven van
vermetel ontboeid te worden aan al het beperkende en wetend te veranderen in de
zingende muziek, in de hartstochtelijke levensmomenten van de componist die haar
schreef.
Bij elk der dirigenten, onder wie ons orkest speelde, heb ik mij afgevraagd, hun
eigenschappen wikkend en wegend, of ik hen altijd zou wensen te zien aan 't hoofd
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van ons uiterst bekwaam, sensitief en genuanceerd instrumentaal ensemble. Wiens
persoonlijk gebaar dus en wiens persoonlijke aanvoeling der muziek het minst
particularistisch zouden blijken op den duur, die het langst werkdadig zouden blijven,
die mij het stevigst in hun greep zouden houden, zonder vroeger of laat door enige
te karakteristieke eigenaardigheid te hinderen, te vermoeien, te ontluisteren.
Ik vond er slechts twee die ik met elkaar kon vergelijken en die ik ongeveer op
dezelfde rang zou mogen plaatsen, waar een kunstenaar in zijn individuele
verschijning merkwaardig is en tevens in zijn algemene hoedanigheden uitmuntend:
de Corsicaan Tomasi, die een tiental jaren te Parijs dirigeerde en componeerde zonder
dat hij hier bekend werd, en de Nederlander Eduard van Beinum.
Ieder dezer twee, en elk op zijn eigen wijze, heeft de buitengewoon zeldzame gave
om mentaal te kunnen doordringen tot de diepste en de meest verborgen geledingen
van een melodie en van een rhythme. Een melodie bij hen, of een rhythme, is niet
enkel een serie noten, welke met elkaar in een onderling begrijpelijk verband staan.
Bij Van Beinum en Tomasi worden melodie en rhythme tot in het kleinste hunner
onderdelen als de ademhaling van een levend organisme, dat beweegt in alle tempo,
op alle cadansen, met alle soorten van accenten, en dat steeds beweegt, ook wanneer
het grillig is en onvoorzienbaar, met een absoluut overtuigende natuurlijkheid, met
de volmaakte continuïteit van in de meest verschillende situaties ademhalend leven.
Tomasi en Van Beinum doen dit waarschijnlijk instinctief. Maar wat zij doen is bij
de scherpste intellectuele analyse altijd verantwoordbaar. Zij doen nooit te veel, nooit
te weinig. Er zijn geen gapingen, geen stokkingen, geen overdrijvingen, geen
verzwakkingen in de zingende stroom. Alles gaat en komt met de geleidelijkheid
van een waaiende boomtak, van een zwervende rookpluim, de vlucht van een vogel,
een rimpelend water. Zowel in het heftige als in het zachte. In de grote lijn ener
compositie en in haar miniemste schakeringen. Wat Van Beinum en Tomasi doen
zou buitensporig geraffineerd mogen heten. Maar zij doen het nooit expres. Nooit
met merkbaar overleg. Nooit met storende bedoelingen of bijbedoelingen. Beide
dirigenten hebben een geheimzinnige manier, en elk op eigen wijze, om zich direct
met de muziek te personifiëren, zich er mee totaal te vereenzelvigen, in de huid van
de componist te kruipen, metaphorisch gesproken, en zijn notentekens te transformeren
in levende en passionerende substantie.
Onder alle dirigenten die ik tot nu toe zag, schijnen Van Beinum en Tomasi in
deze essentiële eigenaardigheden onovertroffen. Bruno Walter bezat ze vroeger,
maar in de vele jaren welke hij achter zich heeft verflauwde zijn vitaliteit. Munch is
dikwijls te excessief en onbeheerst. Boult te koel, te uitgemeten. De Sabata te virtuoos,
te exclusief sensorieel. Beecham benadert de eigenschap, doch enkel aan de brillante
oppervlakte. Stokowski is te week, en bij het uiterlijk spectaculaire, innerlijk te
onpersoonlijk, te academisch.
Als authentieke musici zijn Van Beinum en Tomasi aequivalent. Maar wanneer
ik hun technieken vergelijk, schijnen de middelen tot het doel mij bij Tomasi
begrensder dan bij Van Beinum. Er is in de mimiek van Tomasi, in het gebaar der
twee armen en handen, een symmetrie, een parallellisme, welke stammen uit een
ouderwetse school en te schaars onderbroken, gevarieerd worden. Dit schaadt de
muziek niet. Het oog echter wil ook wat, en ik geloof dat ik die voortdurende
gelijkarmigheid, wanneer ik Tomasi geregeld hoorde en zag, te stereotiep, te primitief
zou vinden. Hij kan deze monotonie misschien nog corrigeren. Van Beinum
daarentegen heeft in zijn mimiek geen enkel tekort aan te vullen. Het enige wat ik
nog wensen zou, is, dat hij bij het vehemente zijn sprong incisiever maakt, feller,
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grimmiger, koener, roekelozer, napoleontischer, corsicaanser, absoluter, tot hij daar,
bij het heftige, de innerlijke drift en vaart geheel in overeenstemming brengt met
zijn eigen diepere aard, welke ik meen te lezen uit zijn geciseleerd medaillon-profiel.
Hoe nu te verklaren dat aan de noordelijke en zuidelijke uiteinden der Kaap van
het aziatisch continent, zoals Paul Valéry Europa noemde, twee uitermate zeldzame,
en in hun zeldzaamheid evenwaardige muzikale temperamenten verschenen, bijna
op dezelfde tijd? Zulk een mysterie van het genie zal ik niet proberen te verhelderen.
Vermoedelijk is de muziek in haar wezen uniek. Maar het verwonderlijke daarvan,
en zijn realiteit, zou ik nog met honderden voorbeelden, ontleend aan beide dirigenten,
kunnen toelichten.

Hollandse Carmen gevraagd
Hoe jammer, dat ik onder alle Nederlandse zangeressen geen enkele alt of lage
mezzosopraan kan aanwijzen, die geschikt of bekwaam is voor de rol van Carmen.
Toch moet er bij de Friezen, de Brabanders, de Zeeuwen, de Hollanders, ergens een
zijn. Misschien wel twee. Want in elke stad, in ieder dorp vindt men gewoonlijk een
Carmen, d.w.z. een meisje dat de mannen achter haar rokken heeft, en ermee doet
wat haar belieft. Allicht zijn er twee onder deze vele magnetiserende figuurtjes die
kunnen leren zingen. Maar ik heb geen enkel middel om het te weten. Niemand kan
het mij zeggen. Interesseren de leiders onzer muziekscholen zich daar genoeg voor?
Sinds vorige herfst heeft de operaklasse van het Amsterdams Conservatorium haar
werk hervat, onder leiding van Felix Hupka en prof. dr. Lothar Wallerstein. Werd
zij praktisch georganiseerd? Met de wil tot doelmatigheid, tot snelle resultaten? Met
een redelijk budget? Met een ware belangstelling, met passie voor de zaak? Zoals in
de dagen toen Sem Dresden hier directeur was? Niet als vijfde rad aan de wagen.
Met het hoogst mogelijke rendement? Ik zou daar zeker van willen zijn. En hoe staat
het met de operaklasse in onze andere muziekscholen. Er was een tijd dat geen enkel
onzer conservatorium-directeuren, ook niet wanneer zij zelf een opera componeerden,
zoals de brave Röntgen, zich ooit bekommerde om muziek-dramatisch onderwijs.
Is die tijd voorbij? Ik hoop het. Wij hebben strotten genoeg. Wij hebben Carmens,
Mignons, Dahlila's genoeg. Kelen genoeg om nog een twintig andere beroemde rollen
te bezetten, waarvoor we vandaag tevergeefs een titularis zoeken. We zijn op dit
gebied niet minder begaafd dan andere naties. Maar wij hebben geen ijver om de
candidaten op te sporen, om ze te scholen. Er zit meer muziek in een volk dan men
over het algemeen meent; die muziek eruit te halen is slechts een kwestie van initiatief
en methode.
Werkelijk jammer, dubbel jammer, dat wij geen Hollandse Carmen hebben.
Wanneer zij er geweest was had ik met gemak kunnen aantonen dat het volstrekt
niet onvermijdelijk is om zich voor het arrangeren van uitstekende, zeer aannemelijke
opvoeringen tot buitenlandse solisten te wenden. Bij de voorstelling welke vorige
week Donderdag in de Stadsschouwburg voor de leden der Wagner-Vereniging
gegeven werd met Nederlandse stemmen, uitgezonderd de titelrol, was er altijd leven,
was er waarheid, was er echtheid, was er natuur in elk der zingende Hollandse acteurs.
Men zal lang moeten zoeken alvorens een betere Don José te vinden dan Frans
Vroons. In elk opzicht perfect, liet hij geen enkele wens onvervuld, al had ik hem in
't laatste bedrijf liever een tikje minder haveloos en teringachtig gegrimeerd gezien.
Maar de lyriek en het drama, hij heeft ze beide in zijn stem, in zijn spel, in zijn bloed.
Greet Koeman, van het moment na haar nervositeit, die even hinderde bij het begin,
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domineerde, veranderde in een Micaëla zoals er niet dikwijls zijn, naïef, ongeveinsd,
gevoelig zonder sentimentaliteit, een jong melodisch hart van goud. Zij was de enige
die een open doek kreeg. Van Theo Baylé als Escamillo had ik vocale verwachtingen
die niet geheel bevredigd werden. Misschien trof hij een minder goede avond,
misschien ligt de rol hem hier en daar te laag. Doch scenisch was hij voortreffelijk.
En alle kleine partijen waren uitmuntend bezet: de twee officieren door Siemen
Jongsma en Gerard Holthaus, de twee smokkelaars door Henk Angenent en Jan
Voogt, de twee zigeunerinnen door Marjo Ingen Soet en Jo van de Meent. Hun solo's,
quintetten, duetten, septetten wisselden af met een bewonderenswaardige orde,
soepelheid, natuurlijkheid en verscheidenheid. Aan de koren was zo solide gewerkt
dat hun mooi en warm geluid een harmonische achtergrond vormde voor de stemmen
der solisten. Waar de sfeer van losheid, mobiliteit, ongedwongenheid afhing van de
Hollandse troep stoorde nergens een onderbreking, zelfs niet in het jongenskoor. Het
ballet, hoewel bijna te verstrakt in de expressie der danseressen, boeide door de lenige
bekoorlijkheid der dansers.
Het zou me spijten chauvinistisch te schijnen in mijn lof. Alles was niet volmaakt.
Het orkest klonk menigmaal vals, tè vals, en ik verbaasde mij dat de dirigent Paul
Pella, die doorgaans een elastisch, spontaan tempo neemt, zijn fluitist en clarinettist
hun instrumenten niet even op de juiste toonhoogte laat brengen. Daarmee zou het
ergste ten minste verholpen zijn, ofschoon ik herhaal dat een complete, grondige
revisie van het orkest noodzakelijk blijft. Ik kan ook begrijpen dat menigeen de regie
van Hans Busch te realistisch, te kakelbont, te conventioneel en te opera-achtig vindt.
Ik had graag gezien hoe Van der Vies de enscenering zou hebben aangepakt van een
stuk dat eer lijden zal door veel opgetuigdheid dan door weinig, omdat het drama
tegelijk te romantisch en te reëel is voor opschik of stylering. Per slot handhaaft
Busch de voortdurende beweeglijkheid, hij vertraagt haar nooit. Wat hij doet is
gemotiveerd door de tekst. Ook wanneer de sigarenmaaksters in koor dampen als
hei-machines, hetgeen haar niet belette moeilijke partijen charmant te zingen.
Trouwens, al zouden er gebreken zijn in détails van begeleiding en montering, de
oer-vitale, oer-geniale partituur van Bizet kan daar tegen, wanneer haar vrije rhythme
niet gestremd wordt.
Op dit vrije, ongedwongen, bijna geïmproviseerde rhythme, op die vlotte, vlugge,
vluchtige, zwevende maat bewoog elk der medewerkers. Behalve de vermaarde gast
die de titelrol vertolkte, mevrouw Dusolina Giannini. Zij heeft nog een mooie stem,
vooral in de laagte, en een merveilleuse zangkunst. Maar elk gebaar dat zij maakt,
van het eenvoudigste tot het hartstochtelijkste, geen enkel uitgezonderd, is aangeleerd
en verraadt door zijn stijfheid of door zijn overdrijving de moeite der dressuur. Ieder
accent is precies er naast, geforceerd of tegen de draad in. Onophoudelijk onthutst
zij door een zekere logheid en miskenning van alle gratie. Wie zal het in zijn hoofd
halen om zich voor het derde bedrijf te costumeren als Engelse padvindster in khaki,
met een affreuze gele doek rond de zwarte lokken! Nooit weet zij bij intuïtie, uit
instinct, uit simpel vrouwelijk instinct hoe het moet en hoe het behoort. Wanneer zij
in een spiegel of op een film de gelaatsmimiek kon zien, waarmee zij in het vierde
bedrijf Don José afweert, zou zij schrikken, evenals wij, voor zulk een uitdrukking
van potsierlijke lelijkheid. De meeste harer moeizaam ingestudeerde, geaffecteerde
houdingen waren op het kantje van karikaturaal. In het franke, eerlijke, echte
ontheatrale milieu harer Nederlandse partners was zij de enige wier houterige
onnatuurlijkheid vloekte met de muziek van Bizet. Zij was de enige waarlijk zwakke
rol dezer voorstelling.
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Daarom vraag ik een Hollandse Carmen. En het spreekt vanzelf dat ik voor de
volgende opvoeringen een vertaling vraag. Men zette direct een goed dichter aan het
werk. De Hollandse Carmen moet Hollands zingen. Al zijn de Fransen duizend maal
sympathieker; wat geldt voor het Duits, geldt voor het Frans. Niet lang geleden
hoorde ik een onzer zangverenigingen een oratorium, dat Händel componeerde in
het Engels (Belshaszar), hier voordragen in het Duits. Hoe lang zal men dergelijke
ongerijmdheden en afhankelijkheden nog bij ons dulden?

Muziek voor midzomeravond
In deze dagen tussen lente en zomer, terwijl wij op de helft zijn onzer baan rondom
de zon en de andere helling beginnen, gebeurt het mij af en toe te denken: Als alles
ideaal was (wat gemakkelijk zou kunnen), als de muziek méér was dan een verstomd
en geheim teken op papier en een ongrijpbare, voorbijgaande trilling van lucht, als
de muziek méér was dan zulk een kwellend en wreedaardig alternatief, als elk concert
gefixeerd werd, op een stalen draad of in het eboniet, als ik naar believen de vervlogen
minuten van klank kon terughalen tot het leven, onder het lover van beuk en kastanje,
met de beelden van hen, die de klanken verwekten, glanzend door de schaduwen van
de nacht (en ook dit is reeds mogelijk), als ik zo toveren kon, wie van hen die wij
hoorden in de ruige winter, zou ik dan te voorschijn willen laten komen op het
donkere, violette scherm van een dezer zachte avonden, wanneer de glimworm blauwe
sterren spiegelt over het koele gras en de onzichtbare bloemen?
Uit mijn herinnering zweeft langzaam een programma heen en weer met een droom
van acacia's, rozen en jasmijn. Het opent met het Nederlands Kamerkoor van Felix
de Nobel. Wij horen opnieuw het Sanctus van Jacobus Clemens. Opnieuw voelen
wij ons onder een koepel van blank geluid, dat in ons binnendringt als een strelende
electriciteit. Het is een melodie welke nooit raakt uitgezongen, altijd dezelfde, die
altijd anders opwelt, aanzwelt, voortduurt, tot zij ons geheel omsponnen en verweven
heeft met haar emanatie van stralende verblijding. Hoe vreemd en onbegrijpelijk,
dat de oude, contrapuntische stijl tot nu toe bij een aantal geleerden doorgaat voor
een model van onexpressieve kunst, een hartstochteloos spel van abstracte lijnen!
Wij horen ook weer de dubbelkorige Stabat mater van Palestrina, de Pater noster van
Hasler, met zijn plotseling uitlaaiend, wonderlijk exalterend Amen. De Nobel is een
prachtig musicus, even sensitief en levend, wanneer hij aan de piano een moderne
sonate voor viool of cello begeleidt als wanneer hij twaalf menselijke stemmen in
juiste verhoudingen ordent tot hemelse welluidendheden. Hij is hier de enige op het
ogenblik die onze antieke tradities onderhoudt en ons in direct contact brengt met
de grote zangers van Middeleeuwen en Renaissance.
Achter de bomen in 't Westen daalt de sikkel ener nieuwe maan. Luister. Het
Sweelinck-kwartet, versterkt met een altviool, speelt drie kwintetten van Mozart,
welke men misschien slechts eenmaal elke vijftig jaren tezamen hoort. Zij werden
geschreven in zijn laatste jaren, toen hij het volmaaktst was. Toen hij iedere vreugde
kon laten volgen door bezinning, en na de diepste bezinning terug kon keren tot de
vreugde, in een goddelijk evenwicht. Het ware een ideale wereld, welke zou zijn
bewoond door wezens, die zich incarneerden, voelden en dachten op de maat en de
golving dezer voorbeeldeloze tonen. Welk een droom van mogelijke poëzie, van
mogelijk geluk, van geluk zelfs in de beklemming, in de smart, als men gelijk Mozart
het mooie geheim kent van het inwendige licht en de bron der verrukking! Welk een
duidelijke droom, wijzer dan alle geschreven lessen, deze harmonie tussen alle
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ontroeringen, de heftigste en de tederste, verzonnen door het hart van een mens die
zich verwerkelijkt in muziek! Is iets edelers denkbaar dan zulk een zeer reële,
alledaagse aarde waar elke morgen de zon rijst in de verwachting van een feest of
van een liefde?
Er zweven ijle nevels, die dauw zullen worden op geloken kelken, op welvende
halmen. Luister nog. Herman Salomon speelt de sonate voor solo-viool van Marius
Flothuis. Muziek van de stilte, van de nacht. Boeiende meditatie, opklinkend uit ik
weet niet welke verlorenheid, fantastisch en schimmig, soms spokig als de
ectoplasma's van een medium. Hoor ook die andere eenzame: Henri Zagwijn. Rahel
Mengelberg en Tanja Tausson ontraadselen zijn Mystère voor harp en piano. Wij
zijn in een verblijf ergens achter het uitspansel, of ergens onder de oceaan. Allerlei
radiaties en mixturen van ongekende kleuren vloeien door elkaar in een verlokkende,
altijd wisselende eenheid, geometrisch van structuur en tegelijk stil-visionnair, stil
hallucinerend van oorsprong en stemming. Menige meesterlijke episode is er in dit
zonderlinge stuk, dat overal bekoort met een belichting, waar azuur met gouden lucht
versmelt. En ziehier een even zeldzame, even sensitieve zoeker en vinder van
chromatische tinten, impressionistische rhythmen. Als improviserend over het
geruisloze heen geven Samuell Brill en George van Renesse de tweede sonate voor
violoncel en piano van Sem Dresden. Elke stuwing, elke phrase haast, verglijdt in
een ragfijne hoogte en broosheid van klank. Telkens roept een afgrond als echo zijn
afgrond. Het zwijgen, dat geluid wordt, neigt telkens naar weer verstervend zwijgen.
De avond is als een sprookje zonder einde. Alom langs mijn innerlijke horizon
schemeren gestalten op, die ik zou willen doen herleven. Heldere, milde,
enthousiasmerende momenten welke geschreven bleven in het geheugen. De artisten
van het Amsterdams orchest in het steeds nieuwe strijkkwintet van Bruckner met
zijn adagio, dat zingt als het licht van de dag in oud gebrandschilderd glas. De
weergaloos zuivere, bijna onwezenlijke sopraan van Hélène Ludolph, de solisten
van ons orchest, in twee liederen van Diepenbrock, in het Divertimento op
folkloristische teksten uit de dertiende eeuw van Luigi Dallapiccola, een der weinige
moderne componisten die naar emotionele werking streeft en haar bereikt. Een trio
voor houtblazers van Rudolf Escher, met verscheidene fragmenten van exuberante
lyrische mededeelzaamheid. Het Diepenbrock-concert van De Nobels Kamerkoor,
waar in kleine, moeilijke meesterstukken zo ongeëvenaard gezongen werd.
Diepenbrocks Te Deum bij de herdenking der bevrijding, toen Van Beinum zichzelf,
en alles wat mij heugde van vroegere opvoeringen, overtrof door een bewogenheid,
welke van de eerste tot de laatste der magische klanken ontsprong uit de muziek. En
meer nog, immer meer, hoe langer ik mij herinner. Drie zo goed als onbekende
werken uit de middenperiode van Mozarts kort bestaan, composities op religieuze
teksten, vol adorabele melodieën, geboren uit een altijd verliefde ziel, vol van de
verrassendste vergezichten, brandend van onsterfelijke jeugd, die uit de vele bundels
ener complete uitgave werden opgedolven door Max van Doorn en vertolkt met het
Nederlands Vocalisten-ensemble.
Bewonder hoe rijk en actief wij zijn. Ik vermeld maar een deel van hetgeen mij
onvergetelijk werd omdat het mij door enige schoonheid aangreep, maar een deel
van wat ik zou hebben laten registreren op een plaat of een draad, wanneer ik het
voor 't zeggen had, om van al deze voorbijgaande onschatbare minuten een museum,
een bibliotheek te stichten, waar ieder die wil zou kunnen komen lenen.

Bij de poort van Ishtar
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Met ons allen, die bij ‘De Poort van Ishtar’ de Stadsschouwburg bevolkten tot de
hanebalken, vertegenwoordigden wij ongeveer het gehele Amsterdamse intellect in
zijn heden en toekomst, daar de première van Schmidt Degener's drama gegeven
werd door een gezelschap van studenten, voor een publiek van kameraden,
professoren, doctoren, magisters onzer Universiteit, welke haar drie en zestigste
lustrum vierde.
Welnu. Toen omstreeks half één uur van een zeer warme nacht, Judith, wier
geschiedenis verhaald wordt onder een symbolische titel en in vier lange bedrijven,
de laatste adem uitblies, met ogen die in dubbelzinnige visioenen spreken tot de kop
van Holofernes, geloof ik niet dat iemand der aanwezigen zich een enigszins plausibel
idee kon maken van de reden waarom zij sterft, noch van de wijze waarop zij sterft.
In de bijbel wordt zij na haar triomf honderd vijf jaar, wat misschien onwaarschijnlijk
is. Maar in het stuk van Degener lopen de soldaten, wier aanvoerder zij was, en de
natie welke zij bevrijdde, haar onder de voet, zodra krijgers en menigte gehoord
hebben dat er goud, de buit van Azië, te halen valt in het ontredderde kamp van de
onthalsde veldheer. Dit is ongelooflijker dan alle fabels, en wie de legende verdraait,
omdat een optimistisch einde indruist tegen zijn temperament, of tegen zijn verstand,
had ten minste een ontknoping moeten verzinnen welke wij aanvaarden kunnen
omdat wij haar begrijpen.
Ik geloof ook niet dat iemand der toehoorders, bij wie het niet mankeerde aan
vernuft, zich met voldoende duidelijkheid een voorstelling kon vormen van de
psychologische mechaniek, volgens welker wetten Judith niet anders mocht terugkeren
naar Bethulië dan als gebroken vrouw, die na de onthoofding alles verloor, niet alleen
de man wiens verlokking zij schijnt te ondergaan, maar ook de zekerheid van ‘het
hart dat door een God bezocht werd’.
Zij is bij Degener geen verleidster, maar de verleide. Zij luistert naar Holofernes,
die haar de Hangende Tuinen belooft, die Nebukadnezar onttronen wil, gelijk
Desdemona luisterde naar de wapenfeiten van haar Moor. Wij moeten veronderstellen
dat zij zwijmelt in de armen van een babylonische generaal. Maar zij zegt het niet.
Wij moeten gissen dat zij op de legerstede van Holofernes minuten ervaart van
zinneloze vervoering. Maar zij noch hij laten er iets van merken. Wij moeten
vermoeden dat na de lichamelijke roes een berouw haar bekruipt, dat zij beseft verraad
gepleegd te hebben aan haar ziel, en daarom haar bekoorder, haar overwinnaar doodt.
Goed; in het menselijk gemoed, behalve bij heldinnen en karakters, is elke opwelling
theoretisch aannemelijk onder de golfslag der traditionele depressie. Maar die
ommekeer wordt, ondanks een overvloed van verzen, door niets aangeduid. Wij
moeten raden dat zij lijdt aan een innerlijk gevoel van bezoedeling en schuld, waarmee
zij niet verder wil leven, dat uit haar binnenste een verlangen rijst naar kastijding,
de behoefte aan boete, dat zij zich uit eigen keuze laat vertrappen door soldaten en
gepeupel. Nogmaals goed; gelijk het de auteur belieft. Maar niets wordt uitgesproken.
Wij kunnen ook aannemen dat de minuten van zinnelijke vervoering onvergetelijk
waren. Dit is mogelijk; misschien zelfs bij heldinnen en karakters. Judith sterft met
het woord Eufraat op de lippen. Bedoelt zij Holofernes? Wij weten het niet. Het
afgesneden hoofd echter van haar veroveraar komt haar ‘mild en vol majesteit’
toeglanzen (volgens de scenische aanduidingen) tussen de zeven vlammen van de
Tempel-Luchter, terwijl zij de geest geeft. Maar te midden van veel declamatie wordt
ook dit niet ontraadseld.
Onder de zoeklichten der moderne psychologie zijn deze hypothetische evoluties
en catastrophen van een vrouwelijk hart verklaarbaar wellicht, en het schema ervan
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verdedigbaar. Doch Schmidt Degener was geen psycholoog. Hij was een litterator.
Hij waande mensen te concipiëren. Hij beeldde overdadig sprekende marionetten.
Gelijk in de klassieke tragedie en in oude draken roept hij, van zijn proloog af bij
elke verwikkeling een Deus ex Machina te hulp, die iedere ommezwaai veroorzaakt
en rechtvaardigt. Degener zelfs had een dubbele Deus ex Machina nodig. De ene is
Mardoek, de Onkenbare, de Onnoembare, een machteloze schaduw en een willoze
klacht over de dingen die averechts gaan. De andere is Ishtar, zijn grillig, canailleus,
sarcastische zusje, die honend, smalend, ginnegappend, meesmuilend en uitdagend
aan alle touwtjes trekt. Beiden zijn parodieën der godheid, en onder deze gnuivende,
spottende gezichtshoek niet eens babylonisch, hoewel de Babyloniërs geloofden aan
onverbiddelijke sterren, beheerd door goden. Zij zijn nog minder joods. Maar beiden
denken en doen gelijk Degener wenst, die in meer dan honderd pagina's
gerhythmeerde tekst geen enkele handeling anders motiveert. Dit is geen psychologie
en zeer zelden toneel. Het is prentenboek of poppenkast, met dikwijls overbodige,
altijd omslachtige, doch artistiek gestyleerde commentaar.
Het stuk, dat Degener lyrisch drama noemde, mist daarom niet enkel lyriek (wijl
geen der personen rechtstreeks spreekt van het centrum der passies uit, welke hem
drijven) maar het mist bovendien elke actie. Alle bij-personen blijken bijna
voortdurend nutteloos voor onze kennis van wat er in en tussen Holofernes en Judith
gebeurt. Zij interesseren ons bijgevolg niet of nauwelijks. Zonder enige schade voor
het verhaal zou minstens de helft van de tekst kunnen geschrapt worden. Het tweede
bedrijf, waar de ondergeschikten van de generaal rapport uitbrengen, is overtollig
tot aan het slot dezer langdradigheden, als Judith in de tent wordt binnengeleid.
Tevergeefs tekent Degener de meerderheid zijner bij-personen in flagrant contrast
met de courante opvatting welke wij van hen hebben, zoals hij dit deed bij Judith,
Mardoek en Ishtar. De Raad der Ouden van het belegerde Bethulië typeert hij als
een collectie seniele, burleske, laffe collaborateurs. De gefantaseerde profeet Achor
als een ignobele, groteske defaitist en opportunist. De dappere soldaten van heden
als wispelturige overlopers van morgen. De eunuuch Bagoas als een dienaar, die
voor een keer geen intrigant is, maar trouw aan Nebukadnezar, ten bate van wie hij
nog komt spoken onder het verleidings-duo tussen Holofernes en Judith, nadat de
generaal hem heeft doen slachten. Van een aesthetisch standpunt moge er geen
bezwaar zijn tegen zulke faliekante verdraaiingen van historische voorstellingen,
waardoor een auteur poogt te breken met de conventie. Ieder ontsnapt aan zijn remmen
en teugels gelijk hij kan. Maar wanneer die misvormingen gratis geschieden, zonder
doel, en daarenboven systematisch, kunnen zij slechts verwerpelijk heten en
veroordeeld worden. De occulte Degener, in zijn haat tegen de conventie, schiep
zich andere conventies, en soms zeer hinderlijke. Meer niet.
Zo werd De Poort van Ishtar een meestal uitstekend geschreven doch voor het
toneel onbruikbaar gewrocht. Ieder der medewerkers aan deze opvoering stond voor
de quasi onmogelijke taak om rondom Degener's willekeurige, labiele gestalten, die
veel praten en weinig zeggen, realiteit te suggereren, om enige geloofbaarheid aan
hen te verlenen als schijnbare wezens van vlees en bloed. De karwei was het
gemakkelijkst voor de ontwerper van décors en costuums, Hans van Norden. Naar
het voorbeeld van de auteur behoefde hij zich niet te kwellen met ‘de bedoeling om
een verdwenen wereld historisch te doen herleven’, en hij schilderde en combineerde
al de welige, schetterende kleurigheden en lijnen van een romantische Oosterse
bazaar. Voor de regisseur Abraham van der Vies was het gestelde probleem bijna
onoplosbaar. Doch de resultaten, welke hij bereikte met dilettanten, zou hij met de
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beste beroeps-acteurs nergens hebben kunnen verbeteren. Buitengewoon dicht bij
de waarheid kwam de negerin Merja, Judith's verknochte lijfslavin, het enige werkelijk
consistente wezen in dit drama. Van alle overigen, van Ishtar, de babylonische Isis,
maar die zichzelf telkens parodieert, en ons belet om welk ook harer luimige woorden
als ernst te accepteren, zelfs niet als zij ons aanbiedt ‘de gouden schaal van 's werelds
dronkenschap’; van Holofernes en Judith, in een tragedie waar overal de wellust van
goden en mensen zou moeten branden, doch waar die vlam overal ontbreekt; van
Bagoas, van de hinkende Achor, van elk der talrijke kleine rollen, maakte Van der
Vies in korte tijd loffelijke toneel-figuren met menige goede hoedanigheid, en dit
scheen mij geen geringe verdienste.
De componist Rudolf Escher had de zware zorg om met muziek de atmosfeer te
toveren, welke aan 't woord faalde, of die door het woord te dikwijls werd verstoord.
Hij had in zijn Mardoek-hymne de ‘aftandse God’ te redden tegen de schim van
Ishtar; hij had Ishtar te redden tegen haar eigen gesmaal; hij had het duo van
Holofernes en Judith, die over alles redeneren, behalve over wat hen dadelijk zal
samenbinden tot de dood, hij had dit duo te doorweven met het enige wat zij
verzwijgen, met hun fatale, zich langzaam insinuerende liefde en wederzijdse
overgave; hij had een triomf-marsch te vinden voor een troep en een volk, dat alleen
aan capituleren denkt; hij had een slot-apotheose te verzinnen voor Ishtar, die zichzelf
barok voor 't lapje houdt.
Bij alle bewondering, welke ik heb voor de vele talenten van Escher, en die ook
hier zich manifesteerden in eigen klank, zou ik niet durven beweren dat het
verwezenlijken van deze contradictoire perspectieven hem gelukt. is. Hij zou dan
ook Degener gered hebben tegen Degener, die in zijn onverholen persiflage van
goden en mensen, tot zelfs de mensen van deze tijd (‘Gij lege harten, hedendaagse
hoofden’) zichzelf persifleert. Waren al die reddingen doenlijk? Ik betwijfel het.
Maar toch schijnt ook Escher me ditmaal uit zijn overvloedig orkest niet gehaald te
hebben, wat er aan mogelijkheden inzat. Vooral niet uit het slagwerk, dat mij te
uniform leek aangewend. Ik heb tussen het preludium en de epiloog niet de
gewaarwoording gekregen van een symphonisch verband, van een organisch geheel.
Temidden der twee saillante hoekpunten van begin en einde zie ik slechts een reeks
van geïsoleerde fragmenten voor klein ensemble, merendeels kamermuziek, welker
constructieve eenheid ik gemakkelijker kon waarderen dan ik mij kon vergewissen
van pulserende bewegingen in een grote, muzikale continuïteit. Evenmin zou ik
echter durven beweren dat de partituur mislukt is. Want hoewel Karel Mengelberg
en Kees van Baaren orkest en koren voortreffelijk dirigeerden, men kan van hun
spelers en zangers, die studenten zijn, geen onberispelijke ontcijfering verwachten
noch eisen van een muziek-schrift, zo merkwaardig chromatisch en actueel als dit.
Om een redelijk oordeel te formuleren zou men het werk moeten horen in de
Concertzaal. De vraag is slechts of het daarvoor bruikbaar zal blijken.
De Poort van Ishtar kan nu gesloten worden. Zij was legendair, fabuleus, sinds
verschillende jaren. Haar tot verschijning geroepen te hebben in de werkelijkheid
was een noodzakelijke daad, een verheugend en memorabel feit in de annalen der
universitaire lustrums.

Grootheid van Beethoven
Reeds twee generaties nu (die van 1900 en 1920) zijn in opstand gekomen tegen de
tyrannie van Beethoven. Simpele kwestie van zelfbehoud. Een beginnend componist,
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die koelbloedig of enthousiast zijn eigen mogelijkheden taxeert, ziet kansen om te
kunnen concurreren met elk zijner voorgangers, met Bach, met Mozart, met Berlioz,
met Brahms, met Wagner, met iedereen, omdat hij bij iedereen grenzen bespeurt,
van technische of psychische aard, welke hij in zijn verbeelding kan opheffen,
verleggen, verruimen. Op goede gronden mag hij zich in staat achten te durven
mededingen tegen onverschillig wie, tegen allen samen zelfs. Maar niet tegen
Beethoven. Zodra hij de man, wiens voorvaderen ergens in Brabant of Vlaanderen
een veld beetwortelen gecultiveerd hebben, een ogenblik zakelijk bemijmert,
verschijnt op beide plans zijner mentale visie (het zuiver muzikale plan, en het plan
der onuitputtelijke gevolgen van het louter muzikale) een soort van massief, zeer
eenvoudig, synthetisch blok, onbelijnd en vormloos, maar harder dan diamant en
geladen met zonderlinge, primitieve, geduchte energieën, dat hem van alle kanten
onaantastbaar lijkt, met geen mensen-macht te verwrikken, te verdoezelen of te
overschrijden.
Ook deze compacte sensatie van niets te vermogen tegen Beethoven heeft degelijke
gronden. Zij is geen autosuggestie, geen hallucinatie. Zij is niet het resultaat van
anderhalve eeuw zedelijke of buitenissige commentaren op een vinder van
gedaanteloze klank-figuren. Er zou niet zoveel over Beethoven geschreven zijn
wanneer er niet zoveel, en altijd weer meer, over hem te schrijven viel. Werd er
trouwens minder geschreven over Bach en Wagner, in alle stijlen, in alle tongen van
de zedelijkste tot de hysterische? Maar noch Bach noch Wagner verwierven de kracht
om de fantasie der componisten te versperren als met een rots van basalt, en noch
de een noch de ander kreeg gelijk Beethoven zulk een direct hypnotiserende vat op
hoorders van de ganse wereld. Neen, het zijn niet de talloze exegeten die aan
Beethoven dat gigantische volume geven. Het is Beethoven die aan zijn
tekstverklaarders stof levert voor hun eindeloze glossen, wijze en dwaze. Het zijn
niet de exegeten, die een mondiaal publiek gemagnetiseerd hebben ten bate van
Beethoven. Maar het zijn de millioenen hoorders van Beethoven die de glossatoren
uitleg vroegen van zekere geheimzinnige en verrukkende ervaringen, welke zij
ondergingen terwijl zij luisterden zonder te begrijpen. Neen, het waren niet de
lofzangers, noch een universeel publiek die Beethoven maakten tot wat hij is: de
meest en langst gespeelde componist, die alle overigen allengs verdringt, overwoekert,
overschaduwt, en geleidelijk doet verbleken, verwelken, verdorren en sterven. Het
is Beethoven zelf, die de oorsprong is van deze langdurige en door niemand
geëvenaarde werkingen. Het is niets anders dan de zeer bijzonder gekleurde en met
zeer exceptionele heftigheid geïntoneerde psyche van Beethoven, en de muziek
waardoor hij die psyche met een zeer intelligente bewustheid geuit heeft.
Het baat dus in geen enkel opzicht, het is verloren tijd en moeite om te trachten
oproer te wekken tegen Beethoven, zoals Willem Pijper dat probeerde, zoals kort
geleden Strawinsky in Amerika, Honegger in Frankrijk en nog anderen elders
waarschijnlijk verzamelen bliezen voor een insurrectie. Beethoven zit de moderne
componisten dwars. Dat is begrijpelijk. Jaar in jaar uit ontrooft hij hun een onmetelijk
auditorium. De ware geestdrift van de harten en hun echte liefde gaan alleen naar
hem. Door zijn alomtegenwoordigheid op aarde is hij de enige grote hindernis welke
belet een gunstig klimaat te scheppen en te consolideren voor een nieuw geluid. Allen
lijden regelmatig een nederlaag tegen hem. Wanneer hij optreedt na een zijner
voorgangers klinkt hij als een vermeerdering, als een vervulling van hun intenties.
Wanneer hij optreedt na een zijner nakomers klinkt hij als een verlichting, als een
opluchting, als een bevrijding bijna, als de hervatting van een veel goddelijker spel.
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Hij heeft ieder in zijn boeien, en ieder reikhalst naar zijn boeien, omdat hij elkeen
bevleugelt die zich laat boeien zonder weerstand.
Dit is om jaloers en kregel te worden als men componist is, en misschien soms
ook als men een deeltje van het publiek is. Maar wij moeten loyaal zijn. Beethoven
dankt deze onaanvechtbare heerschappij aan geen enkele charlatanerie. Als hij de
laatste en enige monarch is, die door het vernemen van zijn stem regeren kan over
de geesten en zielen van een globe, hij dankt zulke overheersing aan eigen innerlijke
waarden, welke hij zelf authentiek gemaakt en gewild heeft als de pas gedolven
goudklomp of edelsteen. Hij zou nimmer uitgeroepen hebben kunnen worden tot
mensenvriend en trooster, tot heros en tot toevlucht der benarden, wanneer hij 't niet
geweest was dat wil zeggen, wanneer hij niet uit eigen honderdvoudige benardheid
werkelijke vriendschap en ware troost gedistilleerd had in geldige, in bijna altijd
technisch superieure muziek. Want er is geen legende, geen mythe in Beethoven,
ondanks duizenden commentaren. Alles is realiteit bij hem, pure waarheid. Menige
episode van zijn bestaan, menige trek van zijn karakter doet denken aan de sage van
een heilige, van een Yogi. Geen enkele sage werd echter verzonnen. Met een tiental
slopende ziekten in het lichaam produceerde hij willens en opzettelijk de kracht om
tot het einde toe te geloven in de goedheid en de doelmatigheid van alle oorzaken,
en om dit stoutmoedig geloof niet enkel benaderend, niet enkel fragmentarisch, doch
ten volle, doch tot de extase toe, uit te zingen naar alle oorzaken. Om zijn aardse
leven te bekronen zieltoogde hij gedurende dagen geheel eenzaam, opgevreten door
de wandluizen en vlooien, maar mijmerend over een nieuwe symphonie, na in dezelfde
kamer, onder dezelfde kwellingen, de laatste kwartetten voltooid te hebben uit de
overvloed van een halsstarrig veroverd innerlijk geluk. Dit is geen legende, al schijnt
het bovenmenselijk. Het is realiteit. En met die realiteit, met die kracht, nodig ter
verovering van dat inwendige geluk, met die sterke, onstuimige, maar altijd zachte,
milde, opbeurende onversaagdheid (welke hij gekozen, gewild heeft) is zijn gehele
muziek, en voor lange tijd nog, onuitwisbaar gemerkt. Zij die haar onbevangen horen,
voelen dit intuïtief; zij die benauwd voor de worsteling, haar wensen te beperken, te
ontvluchten, weten dit zeer goed.
Beethoven is de enige componist met wiens werken zonder gevaar voor
teleurstelling of fiasco een cyclus georganiseerd kan worden, en ik schrijf deze
overwegingen na de beëindiging van zulk een reeds uitvoeringen, welke onder leiding
stond van Eduard van Beinum. Uit de zes zeer verschillende phasen van dezelfde
psyche (want in zijn kwartetten en kamermuziek, in zijn piano-sonaten, in zijn
religieuze en in zijn dramatische werken, in zijn symphonieën en in zijn solistische
concerto's openbaart Beethoven telkens andere aspecten ener buitengewoon veelzijdige
individualiteit) uit die zes altijd gevarieerde gestalen van hetzelfde wezen, had men
niet meer gekozen dan twee, de symphonicus en de kunstenaar der piano-concerten,
zodat slechts één derde van Beethovens polymorphische natuur vertegenwoordigd
was. Zulke karigheid is jammer in een stad met al de mogelijkheden van Amsterdam.
Ik betreur ook dat men de voordracht der vijf klavier-concerten had toevertrouwd
aan een enkele vertolker en dat deze gewichtige taak was opgedragen aan Arthur
Schnabel. Het zeldzame voorrecht om in een kort bestek die vijf meesterstukken,
welke even rijk, even diep zijn als de symphonieën, te kunnen horen, vergelijken,
overzien, samenvatten, werd door de keuze van Schnabel noemenswaardig
verminderd. Deze pianist die eertijds uitmuntte door precisie en innerlijke mobiliteit1),
bleek zich niet te hebben gehandhaafd op de rang zijner vroegere faam, deels wegens
1) DGA: nobelheid
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de ouderdom wellicht, doch stellig ook omdat jonge kunstenaars ons een hogere
exactheid, verenigd met een directer muzikaliteit hebben leren kennen, bewonderen
en eisen. Het zou een gebaar geweest zijn van uitnemend en zeer verdedigbaar
patriotisme, een gebaar van rechtmatige bescherming onzer kunst, een daad van
artisticiteit waarschijnlijk en daarenboven een besparing van deviezen wanneer de
directie van het Concertgebouw de vertolking der vijf meesterwerken van Beethoven
bij deze gelegenheid had toegewezen aan vijf Nederlandse pianisten. Wij zouden er
veel bij gewonnen hebben.
Maar veilig te mogen concluderen, na zeven uitvoeringen, dat hier Beethoven,
ondanks alle evoluties en hernieuwingen welke de muziek sinds een eeuw
transformeerden, nog steeds de Zanger bleef wiens muziek het meest rechtstreeks
kan beantwoorden aan de verlangens van de hedendaagse mens, was mijn verblijdende
bevinding. Temidden van verscheidene indrukken waar ons orchest mij equivalent
leek aan de beste buitenlandse orchesten, doch niet beter, ontmoette ik viermaal de
muzikale schoonheid in een volmaaktheid van instrumentale techniek en expressie,
welke ik gerust durf noemen als overal elders onnavolgbaar. Het waren de ganse
Eroïca, gaaf gebouwd, van begin tot slot-accoord, als een groot, spannend, aangrijpend
gebeuren; de prachtige orchest-klank en de ongeëvenaard bekoorlijke poëzie van het
andante der Pastorale; de machtige exalterende, evenwichtige, prachtig beheerste,
en ongekende vaart van de finale der Zevende; het uit de verte bijna onhoorbaar, in
het magnifiekste, toverachtigste clair-obscuur pianissimo opdoemen, aanruisen,
voortrukken, als uit een dagende morgen, der stoeten die in de schemering van de
wonderlijkste ochtend de vreugde-hymne aanheffen der Negende. Ik zou nog andere
momenten kunnen citeren waar alles perfect was. Maar deze zijn mij voldoende. Zij
bewezen mij dat Van Beinum een dirigent is die ik aan de voortreffelijkste zal kunnen
toetsen zonder dat ik vergelijkingen behoef te vrezen.

Punch op muziek
In October 1946 begonnen Benjamin Britten en zijn tekst-dichter Eric Crozier te
denken aan het maken ener noviteit voor het volgend zomer-seizoen van The English
Opera Group. Zij moest tegelijk een compagnon en een contrast zijn voor The Rape
of Lucretia. Dus een stuk voor een dozijn zangers en twaalf solistische
instrumentalisten. Maar even komisch en vrolijk als Lucretia dramatisch en ernstig
geweest was.
Tot uitgangspunt van hun plannen kozen de twee auteurs een der brillantste novellen
van Guy de Maupassant: Le Rosier de Madame Husson en gingen aan het werk.
Muziek en libretto ontstonden bijna gezamenlijk. Het onderwerp werd van Frankrijk
overgeplaatst naar een stadje van Suffolk, waar Britten en Crozier oude kennissen
hebben. Het brave meisje van Guy de Maupassant wordt een brave jongen, zoon van
een groentevrouw. Albert Herring. Uitstekende naam en titel voor een klucht die
spelen zou in 1900, aan het einde der lange Victoria-periode.
Toen zij hun personen, karakters en handeling hadden, konden dichter en componist
zich nauwkeurig regelen naar elkaars belangen en noodzakelijkheden. Acht maanden
later was de opera gereed. Volgende week wordt zij opgevoerd te Amsterdam. Om
mij in te lichten kreeg ik een exemplaar van tekst en muziek ter beschikking,
gedeeltelijk in foto-copie, gedeeltelijk manuscript. Is dat niet bewonderenswaardig?
Onder het componeren maakte Britten nog tournee's met Peter Pears, in Engeland
en op het continent. Is dat niet knap? Zo werkten ook Mozart, Rossini, Verdi en soms
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zelfs minder goed. Is dat niet schitterend? Geen enkele slordigheid in zijn werk. Geen
enkel Jantje van Leiden. Alles dartel, speels, koddig, lachwekkend, amusant, als een
jaargang van Punch of Tit Bits. Alles in een moderne techniek van de eerste rang.
Three cheers for Benjamin Britten. Hij kan een Bizet worden. Ik hoop dat hij in zo'n
tempo de voortdurende hoog-spanningen beter uithoudt, dan zijn collega van Carmen.
Na een paar beredderende maten als voorspel vliegt het gordijn op, en wij vallen
met de deur in huis. Florence, strak-geregen vrouwe-type van sergeant-majoor ruimt
de tafel af in de ontbijtkamer van Lady Billows, een bedaagde, genoeglijke autocraat
met grijze haren en fonkelende oogjes, die een passie heeft voor de bevordering der
openbare deugd. Her Ladyship heeft het in haar hoofd gehaald om, naar oud gebruik,
een Mei-koningin te kiezen uit de rechtschapen dochters van haar dorp en zij wacht
een delegatie der autoriteiten die haar candidaturen zullen voorleggen, die een kroon
verdienen van oranjebloesem en een beurs met vijf en twintig gouden sovereigns.
Te half tien melden de gedeputeerden zich aan. Miss Wordsworth,
hoofdonderwijzeres, enthousiast, gevoelig, beminnelijk persoon van middelbare
leeftijd. Mr. Gedge, Vicar of St. Mary's Church, vriendelijk vijftiger, die de dingen
neemt gelijk ze komen. Mr. Uppold, burgemeester van Loxford, mager, korzelig
potentaat en grondeigenaar. De politie-commissaris mr. Budd, gehelmd, gewichtig
langzaam, maar van de goede soort. De klok roept koekoek en Lady Billows komt
binnen met een mars. Zij snuift de lucht op. Muffig, zegt ze, stinkt naar tabak, akelig
manne-geurtje. Good morning, my Lady antwoordt de overheid in koor, en zet
pompeus, met een kunstige canon het doel uiteen van de vergadering. Her Ladyship
zingt zeer geanimeerd de bekoorlijkheden van het voorgenomen feest, en elk
presenteert, in de vorm ener korte ballade, zijn favoriete. Maar op ieder heeft de
sergeant-majoor Florence wat aan te merken. De een reed met een jongen in een
dogcart, de ander wandelde na donker in de bossen, of laat haar enkels zien. Ik wens
Virgins, not Trollops, zegt Lady Billows. Weet iemand nog namen? Neen. Op de
melodie der ballade breken alle vier uit in een bitter-zoete lamentatie over de zwakheid
van het vlees. De Lady begint te zieden als een vulkaan en barst los. Het scheelt niet
veel of zij vervloekt Loxford. De klok roept weer koekoek en de commissaris heeft
een idee. Als wij geen Mei-koningin kunnen kronen, waarom dan niet een koning?
We hebben juist iemand die ons uit de brand kan helpen. Wie? Albert Herring. Sterk
als een stier. Werkt als een paard voor zijn moeder. Met de helm op het hoofd en
con animo zingt hij: Albert is mooi als pas gemaaid hooi. Een tikje onnozel natuurlijk.
Maar is hij deugdzaam? Allen zijn het er over eens dat er geen bravere jongen bestaat.
En met een explosieve energie zet Lady Billows op een primitief thema een ware
opera-finale in, gefugeerd en wel, die culmineert in een ode aan de deugd van een
jonge dorpeling, versierd met de jubelende coloratuur van Her Ladyship.
Daarna gaan we naar de groentewinkel van de weduwe Herring. Door de ramen
vol koopwaar kijken we uit op de dorpsstraat. De deur is in twee helften. Het bovenste
stuk staat open. Het onderste verbonden met een bel die ‘ting’ doet als iemand
binnenkomt. Buiten spelen twee meisjes en een jongen met een bal. Zij zingen een
aardig kinderdeuntje. De bal verzeilt in de lege winkel. Harry klimt over het luik,
raapt hem op, deelt appelen uit aan zijn kameraadjes Emmy en Cis, stopt zijn eigen
zakken vol, en wordt betrapt door Sid, de slagersknecht, die groenten komt halen
voor de soep. Een toffe kerel. Hij houdt een praatje met Albert die een zware zak
aansjouwt. Sid wordt de bekoorder van een slome duikelaar die onder de plak zit.
Hij mag dit niet van Mum en dat niet van Mum. Dan verschijnt Nancy, kwieke meid,
midden in de twintig. Sid begint direct een vrijage. Zij zingen een duet dat een
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verloren bladzijde zou kunnen zijn uit Pelléas. Een trio met Albert, die hen ter zijde
zachtjes getroebleerd naar de duivel wenst. Nog een charmante twee-stemmige canon
op een pikant loop-rhythme en een lieve melodie in oud-Engelse toon. Delicieus.
Als ze weg zijn (na niet betaald te hebben) slaat Albert aan het piekeren. Waarvoor?
Waarvoor is hij living chaste and clean? Waarvoor elke morgen vroeg bezig
enthusiastically fixing price-labels round the shop?
De kleine Emmy wipt nog even binnen voor een boodschap Daarna verschijnt de
struise Florence en vraagt naar Mistress Herring, op het thema van May-King. Mum
is aan de waskuip. Terwijl zij binnenstapt veegt zij de handen af aan haar voorschoot
en valt haast om van verbazing wanneer de sergeant-majoor het bezoek aankondigt
van Her Ladyship en de hele deftige delegatie van dominee, burgemeester,
commissaris en hoofd-onderwijzeres. Zij treden aan met een Meyerbeerse mars en
brengen Mum op de hoogte van de feestelijke onderneming. Kluchtige, jolige muziek,
een echte charge, maar vol van technische raffinementen. Eerst lijkt de zaak aan
Mum verdacht en ridiculous. Als zij van de vijf en twintig pond hoort trekt ze bij.
Albert, say Thank you! Doch nu spartelt Albert tegen. Hij wil niet opgedirkt wezen
als een blinkende zwaan. Hij wil geen sufferd zijn; een man worden (hij is 22) van
vlees en bloed. Dat brengt Mum uit haar voegen. Zij pakt hem bij de lurven. En
buiten zingen de kinderen:
Albert's Mum
Took a stick
Smacked him on the thingmijig!

Tweede bedrijf. Hoornsignalen en grappig dissonerend gewemel. Een veld naast de
pastorie. Tafels met glazen, flessen limonade en koekjes. Florence maakt
toebereidselen voor de kroning, geholpen door Nancy en Sid, kijvend, schertsend en
kwebbelend, snel, gezellig kakelend in populaire toon. Sid doet een parodistisch
verhaal van de plechtigheid in de kerk. Miss Wordsworth studeert en repeteert met
de kinderen het hulde-lied aan de Mei-koning. Buitengewoon snakerig. Onderwijl
vullen Nancy en Sid de glazen. Maar in de beker van Albert mengen zij de limonade
met een flinke dosis rhum. Alles in orde. De koning en zijn stoet worden verwelkomd
met een luisterrrijke hymne, bebeierd door klokken. Heel de weide straalt van enorme
tevredenheid, lachende gewichtigheid, olijke sentimentaliteit, en soms klinkt het
haast als de bruiloft uit de Götterdämmerung. De beurs (van otter-leder!) wordt
uitgereikt met de komiekste toespraken van dominee, burgemeester, commissaris en
onderwijzeres, elk geïllustreerd met de humoristische muziek die er bij past. Per slot
krijgt Albert, die stevig gedronken heeft, de hik. Iedereen probeert hem er af te helpen
in een reusachtige finale, waar allen door elkaar schreeuwen, wat aan Britten de
gelegenheid geeft om het merkwaardigste poly-rhythmische koor te componeren dat
ik ken.
Op deze aanstekelijke vrolijkheid volgt een chromatisch gekleurd tussenspel voor
orchest in de melancholische toon. De avond daalt. Albert is alleen in de
groentewinkel. Mum op visite. Hij, een beetje tipsy. Al zingend en en soezend bungelt
hij met de onderdeur die telkens zegt: ting. Hij zoekt lucifers. Laat het doosje vallen.
Draait het gas-kraantje open. Maakt een vlammetje. Gossie! Boem. Ontploffing.
Gossie, wat een mop! Hij herinnert zich Nancy. Steeds romances af in verschillende
tonaliteiten, een slechte en een goede. Hoort opeens een fluitje. Onder het licht van
de lantaarn die buiten brandt komen Sid en Nancy wat vrijen voor het raam. Albert
sluipt terug in een strook schaduw en begluurt ze door de ruiten. Eerst gekibbel. Sid
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mag niet fluiten. Dan lyrisch, italiaans, magnifiek duet, tussen meid en slagersknecht,
dat van een nauwlijks moderne Verdi kon zijn. Naïef, barok, zeer bekoorlijk. A long
passionate kiss.
Albert kijkt met afschuw toe. Nog een duet eindigend in een mooi canonisch
gekoer.
Het flirtend paartje verdwijnt en Albert hervat zijn bespiegelende monoloog,
beurtelings poëtisch, beurtelings sarcastisch. Het raast in hem. Hij snakt naar avontuur.
Een klok roept koekoek. De tijd vliegt en hij aarzelt nog. Plotseling hoort hij de
sovereign-rinkelen in zijn beurs. My virgin ransom! Hij neemt een geldstuk en
reciteert een optelrijmpje. Kruis of munt. Kruis voor ja, munt voor neen. Hij gooit.
Gossie! 't Is kruis. Uit de verte het fluitje van Sid. Hij gaat naar de deur, moffelt de
bel weg en glipt de straat op. Herhaling van het voorspel in de melancholische toon.
Even later komt Mum thuis en roept moederlijk Albert! Albert? Geen antwoord. Zij
denkt dat hij slaapt, the sleep of the just, en vijf en twintig pond rijker. Zij stoot een
geeuw uit en het scherm zakt.
Derde bedrijf. Volgende dag. Snel, onrustig voorspel met op en neer schietende
fiorituren en getrommel. De groentewinkel. Emmy poetst de weegschaal. Nancy is
bezorgd. Zij heeft berouw over die pint rhum in de limonade. Heel het dorp zoekt
Albert en ieder vertelt min of meer groteske bevindingen van de opwindende
speurtocht. Tragische en komische sentimenten warrelen door elkaar in jagende
rhythmen. De vijver is gedregd, elk hoekje der omgeving afgezocht. Men vond geen
Albert. Hij moet dood zijn. Gejammer van Mum, Nancy, de dominee en de
onderwijzeres, ieder in eigen toon. Getier van Her Ladyship, die Scotland Yard wil
telefoneren en Conan Doyle. Burgemeester, commissaris en Sid brengen op een
schenkblad de bevuilde, verkreukte krans oranjebloesem van Alberts hoedje. Mum
valt snikkend flauw. De overigen scharen zich tot een kalme, eenvoudige, intens
gevoelde klaagzang. Psalmodie van het koraal In the midst of life is Death, waardoor
elk om beurt met een melodische phrase welke hem typeert, zijn medewaren uitschreit.
Een meesterstuk van klassieke factuur en expressie. Maar op 't hoogtepunt dezer
echte ‘Threnody’ doet de deur eensklaps ting en daar staat Albert, verfomfaaid,
bemodderd. Allen breken uit in een schreeuw en beginnen hem jachtig te ondervragen
naar zijn wederwaardigheden. Hij is verbouwereerd onder die lawine en antwoordt
met knikken, ja of neen. Eindelijk riskeert hij zijn verhaal, sullig en gedurfd. Hij
gapte een fiets, reed er vandoor, verdoolde in vreemd gezelschap, mannelijk en
vrouwelijk, dronk whisky and gin, sloeg aan 't bakkeleien, werd er op straat gesmeten
en gaf drie pond uit. Impossible! Drunk and disorderly? Horrible! Stop him.
Monstrous! gilt Her Ladyship, furieus en loopt verontwaardigd de winkel uit met
haar deputatie. Albert zegt dan tot Sid: ik legde het er niet tè dik op, wel? en tot
afscheid krijgt hij van Nancy een zoen. Mum vlucht woedend binnenskamers. Buiten
zingen de kinderen
Albert's Mum
Took a stick
Whacked him on the thingmijig...!

Albert wenkt de boefjes en deelt perziken uit. Met een juichend hip hip hooray! Good
luck to him, anyway! van de schavuiten, valt het gordijn en eindigt het spel.
Ik ben zeer benieuwd naar het effect van deze burleske op het toneel. Zij is virtuoos
gecomponeerd voor alle stemmen (zelfs die der kinderen) en waarschijnlijk ook voor
alle instrumenten. De grap werd hier niet te intellectueel behandeld en valt ook

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

nergens in het burgerlijke. De scherts met gewichtigheid, deftigheid, preutsheid,
sentimentaliteit blijft altijd glimlachend, goedaardig, monter, wordt nooit nijdassig,
nurks of zuur. En sinds lang las ik geen moderne partituur, waar de muziek zo
natuurlijk en overvloedig opwelt en die mij, ondanks een paradoxale mixture van
stijlen en expressies, van echt en onecht, zo aanhoudend geboeid heeft.

Heeft moeder-smart vis comica?
Zoals ik zei aan het einde mijner inhoudsopgave van Albert Herring, had de aard
van het onderwerp, dat een brave Hendrik tekent, te midden der potsierlijk sullige
en grenzenloos gewichtig doende autoriteiten van een Engels dorp uit de eerste jaren
dezer eeuw, mij buitengewoon nieuwsgierig gelaten naar het effect, dat die
anachronistische grappen zouden maken op de planken.
Na de zeer voortreffelijke opvoering van Britten's nieuwste werk, welke The
English Opera Group gegeven heeft in de Stadsschouwburg, kunnen wij met
nauwkeurigheid weten voor hoeverre de bedoelingen der auteurs (om ons aan 't
lachen te brengen) realiseerbaar waren.
Tot aan de helft van het tweede bedrijf gaat alles uitstekend. Het starten van de
handeling (Florence die de patricische kamer bereddert) gebeurt een beetje moeizaam
en loom. Maar van het ogenblik af dat dominee, burgemeester, politie-commissaris
en onderwijzeres rondom Lady Billows geïnstalleerd zijn, loopt de hele zaak op
rolletjes. Ieder is perfect in de typering der komische eigenaardigheden van zijn rol.
In elk detail. De dominee juist zalvend genoeg. Hoe passen de vriendelijk afzakkende
broekspijpen bij de mildheid zijner stem! De anderen waren even wonderlijk van
praehistorische echtheid. Met welk een gemak, een volmaakte techniek en prachtige
kelen zingen en spelen al deze Engelsen! Een menigte aardigheden, muzikale en
scenische, sloeg onmiddellijk in en veroorzaakte onder de hoorders een vrolijk
collectief rumoer. Ook de groentewinkel van mistress Herring boeide en amuseerde.
Actie en zang der drie dorpskinderen, twee meisjes en een jongen, schenen
voortdurend onovertrefbaar van jolige natuurlijkheid. Ik had gevreesd, dat de figuur
en de stijl van Peter Pears te aristocratisch aangeboren zouden zijn om hem de levende
uitbeelding te veroorloven van een saaie, suffe Jan Salie. Maar hij had zich verdubbeld
en zelfs in deze schijnbaar onmogelijke gedaante toonde hij zich bewonderenswaardig.
De kleine sketch, waar Sid en Nancy een verliefde avondwandeling voor hem
mimeren, was een model van beminnelijke poëzie en humor. Men kon hier lachen
en tegelijk verrukt zijn. Dit toneeltje trouwens behoort tot de bladzijden waarmee
Britten verraadt, dat hij een origineel en gaaf meesterwerk zal kunnen schrijven,
zodra hij dat ernstig wil. Ook de taferelen der kroning van de deugdzame Mei-koning
hebben overal behaagd en menigmaal steeg het genoeglijke plezier tot een trilling
die hoger voerde dan men verwachtte. Dikwijls wenste ik Britten minder scholastisch,
minder academisch, persoonlijker in de keuze zijner technische middelen. Maar zelfs
bij de conventioneelste trucs overwon hij mijn tegenstand door de meesterschap,
waarmee hij ze uit zijn mouw schudt en door zijn kinderlijk, onnozel, doch
meeslepend goed humeur.
Van het vierde toneel af echter begint alles spaak te lopen. De aarzelingen van
Albert, of hij met zijn beloning, zijn ‘virgin ransom’ van vijf en twintig pond de plaat
zal poetsen, zijn te gerekt, te langdradig, lijmerig, zeurderig, en de amoureuze lyriek
van Sid en Nancy onder het licht van de straatlantaren, leveren geen genoegzaam
tegenwicht. Men vindt zulke ontboezemingen beter bij Verdi, bij Puccini, in wier
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atmosfeer Britten hier werkt, en zodra de hoorder dergelijke vergelijkingen onbewust
ervaart met evidentie, is de componist verloren.
Men kan dit echter nog volgen met een zekere passieve belangstelling, met
objectieve waardering voor menige uitstekende vondst, het fluitje b.v. waarmee Sid
zijn geliefde lokt. Maar in 't derde bedrijf raakt de hoorder de kluts geheel kwijt. De
tekstdichter heeft verondersteld dat aan Albert bij zijn nachtelijke escapade een
ongeluk overkwam, dat hij verdronk, of iets dergelijks, want hij verdween spoorloos
en bleef onvindbaar. Daar wij het verhaal kennen, hebben wij van de aanvang af de
zekerheid dat het niet zo is. Het obstinate getrommel, hoe langer hoe harder, wekt
dus bij ons niet de geringste deelneming. Alle personen der handeling evenwel
verkeren in de volste overtuiging van Alberts dood, en heffen elk om de beurt een
jammerklacht aan. Wij krijgen bijgevolg de parodie ener ware ontsteltenis, ener ware
smart, welke deze caricaturale, doch naïeve en welgezinde lieden aangrijpt. Wanneer
al die lamenterende mensen in los verband stonden tot de dood gewaande Albert,
zouden wij desnoods daarom nog kunnen lachen. Maar er is ook de moeder, de
simpele groentevrouw. Ook zij gelooft aan de dood van haar kind, dat onder haar
plak zit, doch dat zij liefheeft, op haar manier. Ook zij weeklaagt. Met accenten die
hartverscheurend zouden zijn wanneer wij ermee konden instemmen. Maar wij mogen
niet, wij moeten niet geloven aan die ongehuichelde uitbarstingen van diep, van
werkelijk leed, dat waar is en tegelijk onwaar. Wij krijgen bijgevolg een parodie op
de moedersmart.
Dit is misschien iets nieuws in de evolutie der menselijke gevoelens. Benjamin
Britten heeft haar nog niet aannemelijk gemaakt. Ik dacht onder die meewarige
lijkzang, welke ontroerend wilde zijn zonder te mogen ontroeren, onder deze
tragi-comische lijkzang, waarbij men noch lachen kon noch treuren: als er moeders
in deze zaal zijn, die sinds 1940 een kind vermissen, hoe moeten zij deze parodie,
deze persiflage van het oudste, het onuitroeibaarste, het heiligste, het verschrikkelijkste
der menselijke sentimenten opvatten, ondergaan?
Het schijnt mij dat zulke spot gerekend moet worden tot de ergerlijkste
dilettantismen van ons luchtig en kluchtig tijdsgewricht. Zodra Britten dit inziet,
zodra hij het afschuwelijke, het monsterachtige van zulk schertsen begrijpt, zal hij
een meesterwerk schrijven. Anders zal hij ondanks zijn talent, ondanks het genie dat
hij zonder twijfel heeft, een ijdel gerinkel blijven van bekkens, pauken, violen en
overig muzikaal tuig. Want ieder heeft zeer goed beseft, al hebben wij elk der
medewerkers met bloemen voor het voetlicht geroepen, dat zijn opera uitgaat als een
nachtkaars en niet te redden valt wegens dat derde bedrijf. Moedersmart heeft geen
vis comica.

Het geheim van de klank I
Er zijn in alle tijden en in alle landen vele philosophieën geweest, toch geen enkele
was of bleef wetenschappelijk, experimenteel bewijsbaar. In alle landen en in alle
tijden waren er vele theologieën, doch geen enkele bleek verstandelijk en feitelijk
overtuigend, geen enkele trouwens wilde dit zijn, want alle grondden hare
verzekeringen op een directe, hemelsche revelatie, welke geen contrôle vroeg en die
niemand controleeren kon. Er zijn vele architecturen, vele sculpturen, vele picturen,
vele literaturen geweest in alle tijden en in alle landen, en elk der bouwmeesters,
beeldhouwers, schilders, dichters en schrijvers meende een wet, een canon, een orde
te vertegenwoordigen, doch al hun wetten, canons en orden waren voorbijgaand,
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vergankelijk, wisselvallig. Er zijn in alle landen en in alle tijden ook vele muzieken
geweest. Muzieken van Egyptenaren, Grieken, Chineezen, Hindoes, Indonesiërs,
Arabieren, Australiërs, Afrikaansche negers en blanken, Zuid-Amerikaansche
inboorlingen, Noord-Amerikaansche Azteken, Rood-huiden en andere
pre-columbianen. De sceptische latijnen hadden het spreekwoord ‘de gustibus et
coloribus non est disputandum’, over smaken en kleuren valt niet te twisten, waaraan
wij ons in de verwarring van het denken meer en meer houden. Er was echter, en er
is, onder alle muzieken van alle landen een eenig-ware, een eenig-natuurlijke, een
eenig-eeuwige muziek. Dit was, dit is de Europeesche muziek. En ik ga dit
onbetwistbaar, onomstootelijk bewijzen.
De Ouden, en de Grieken in het bijzonder, hoe oplettende waarnemers zij zich dikwijls
toonden van de zichtbare dingen, hadden nimmer bemerkt in welken toestand zich
een snaar bevond wanneer zij werd aangeroerd, en dat, en waarom, zij den vorm
aannam van een spoel. Pythagoras, de eerste die muziek mat op een koord, zooals
men een cirkel of een driehoek meet, had dat phenomeen kunnen zien met de oogen,
hij kon de klinkende snaar voelen ritselen tusschen de vingers. Maar hij, en al die
hem opvolgden, werden deze evidente aanwijzingen nimmer gewaar. Evenmin de
zeer intelligente middeleeuwers, die nochtans weergalooze klokkengieters waren.
Als hun klok voor de eerste maal luidde hadden zij zonder twijfel een beetje streelend
de hand op haar gelegd, tevreden over haar geluid. Zij voelden haar beven. Zij voelden
haar sidderen als hun eigen huid, wanneer zij bewogen raakten door iets wat hen
verheugde, wat hen verrukte, verteederde. Nimmer echter gaven zij zich rekenschap,
dat de klok trilde, dat haar mooie, bedwelmende klank, die hen doorvoer, waarin zij
zich verliezen konden, gewekt werd door de trillingen, de schuddingen van haar
bronzen metaal.
Dit heldere mysterie lag sinds duizenden jaren voor het oog, voor het voelen van
den schranderen, aandachtigen mensch, en hij bevroedde het niet, hij zag het niet,
hij ging er langs voorbij gedurende honderden eeuwen.
Het was Joseph Sauveur, aan wien de Sphinx dit raadsel op te lossen gaf en die
dezen sluier ophief van Isis. Weinigen kennen zijn naam, nog minderen zijn juiste
beteekenis. Hij werd geboren op 24 Maart 1653 in La Flèche, in de noordelijke helft
van Frankrijk, en stierf op 9 Juli 1716 te Parijs. Hij was stom tot zijn zevende jaar
en levenslang doof. Een gebrekkige, een mislukkeling, dien hedendaagsche sociologen
(en de Spartanen reeds) een plaats in hun maatschappij niet waardig zouden keuren.
Maar doof-zijnde wilde Joseph Sauveur hooren, en meer nog, meer dan de ontelbaren
die hooren konden, hij wilde weten en kennen, wat hem niet vergund werd te
beluisteren. Van jongsaf was hij zeer begaafd voor de wiskunde, de meetkunde, doch
zijn instinct, zijn berooidheid, zijn gemis dreven hem naar den ongenaakbaren klank.
Want zoo doet het sluwe, listige Leven, en zoo zal het altijd doen. Wat Sauveur met
zijn ooren niet kon vernemen, wilde hij met zijn oogen aanschouwen. Paradox der
intuïtie, uitdaging van het genie, wensch van de ziel, van den scheppenden geest.
Hetgeen zoovelen tevoren gedaan hadden deed ook de doove Sauveur, en hij nam
het Monochord van Pythagoras. Niets hoorende, doch ziende dat de snaar bewoog,
en intens kijkende naar haar wisselenden vorm, kwam hij op het zonderlinge, men
zou haast zeggen, pueriele idee om op de snaar kleine, samengevouwen stukjes papier
te plaatsen. Het zijn die stukjes papier, welke in de Physica den titel ontvingen van
cavaliers de Sauveur, waaruit de geheele moderne acoustiek voorkomt, en waarmee
een altijd verzegeld geheim der zingende natuur onthuld werd door een doove.
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Er bestond inderdaad geen andere mogelijkheid in dien tijd om het sonore
phenomeen aanschouwelijk en vatbaar te maken dan de uiterst naïve vraag: Wat
gebeurt er wanneer ik op een klinkende snaar schrijlings enkele stukjes papier zet?
De doove Sauveur, die zien moest, herhaalde precies het reeds tallooze malen door
de eeuwen heen gerecapituleerde experiment van Pythagoras. Doch op de gespannen
snaar, over haar gansche lengte niet verdeeld, plaatste hij zijn ruitertjes en bracht de
snaar tot klinken. Hij hoorde niets. Maar wat zag hij? De ruitertjes kwamen in
beweging en sommige werden afgeworpen. Een energie, op haar maximum in het
midden der snaar, vloeide als het ware boogvormig langs het koord en verliep tot
nul aan de beide eindpunten. Hij verdeelde toen de snaar in gelijke helften en ging
met zijn ruitertjes op dezelfde wijze te werk. Wat bemerkte hij? Op de plek waar de
snaar zich deelde, bleef het ruitertje onbeweeglijk, op alle andere kwamen zij in
beroering of werden afgeworpen. Hij deelde de snaar achtereenvolgens in drieën,
vieren, vijven, zessen, zevenen, achten, en repeteerde telkens het experiment met
zijn cavaliers, aan wie hij intusschen, daar zij twee verschillende reacties vertoonden,
twee verschillende kleuren gegeven had. Hij constateerde bij iedere proef hetzelfde
verschijnsel: Op elk punt waar een nieuw segment begon der verdeelde snaar bleven
de ruiters onberoerd, op alle overige kwamen zij in beweging. De klinkende snaar
golfde klaarblijkelijk in rhythmische, mechanische en logische gelijkmatigheid. In
haar klinkend traject waren verscheidene rustpunten, die den naam kregen van
knoopen, er waren welvende bewegings-sectoren, welke genoemd werden buiken.
De woorden knoop en buik werden de figuurlijke voorstelling van alle vibratie, de
grootste en de miniemste.
De klank bleek dus een trillings-verschijnsel en viel te rangschikken onder de
studie der andere vibratorische phenomenen, waarvan Galileo Galileï, zoon van een
componist, het onderzoek begonnen was op den dag, toen hij, tijdens een
godsdienst-plechtigheid in de kathedraal van Pisa, een altaar-lamp zag schommelen
en de wetten ontdekte van den slinger. Die wetten konden geanalyseerd, begrepen
worden door het denken. Zij konden uitgedrukt worden in een algebraïsche formule.
Zij waren in onovertrefbaren graad redelijk. En hoe meer golvings-verschijnselen
men na te speuren kreeg in hun mechanisme, des te evidenter het allengs werd dat
elk te herleiden was tot de schommeling van den slinger, en dat de wetten dier
schommelingen geldig waren voor alles wat trilt, voor alles wat is, voor het hoorbare
en het onhoorbare, het zichtbare en het onzichtbare. De oscillatie van den slinger is
een trilling in haar traagste rhythme, en slechts geluidloos omdat zij langzaam is. Of
wij een hangend koord tot onduleeren brengen, of wij een steentje in het water werpen
dat kringen veroorzaakt, een trom slaan, een trompet blazen, een lamp opsteken, een
electrischen stroom verwekken, een kleur strijken, in gelid over een brug marcheeren,
een molecule, een atoom observeren, - alles wat voor onze zintuigen direct
waarneembaar is, en alles wat vernuftige apparaten in het bereik stellen onzer
zintuigen, alom in het Heelal vindt men als grond-beweging en grond-oorzaak de
wetten van den slinger. Alle dingen zijn hetzelfde. Zij verschillen enkel door
golflengte en door de intensiteit hunner inhaerente energie. En langzamerhand, van
af Galileï tot aan onzen tijd, leerde de mensch de geschapen natuur begrijpen en zien
als een gigantisch klavier van trillingen, een immense scala van tientallen octaven
welke als een ware jacobsladder trapsgewijze opklimt van de allerlaagste
Hertziaansche golven tot de ultra-korte frequenties der x-stralen (0.000005 millimeter),
de allerhoogste regioon, waar bijna geen maat meer bestaat. Op dit grandioze klavier,
dat aanvangt in het onzichtbare en onhoorbare, waar het onzichtbare en onhoorbare
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eerst hoorbaar wordt, waar het hoorbare stijgt tot zichtbaarheid, (spectrum van het
licht in de reeks der 500 trillioen trillingen per seconde) en waar de onhoorbare
zichtbaarheid wederom vervluchtigt in het onzichtbare (te beginnen bij het ultra-violet
in de reeks der duizend trillioen trillingen), op dit verbazingwekkende klavier, waar
alles gehoorzaamt aan de wetten van den slinger, lag de muziek sinds eeuwen
ingeschakeld voor den mensch en wat het menschelijke oor kan opvangen en duiden
met de hersens: op dat fantastische klavier rijen de muzikale klanken zich van 32 tot
40.000 trillingen per seconde.
De doove Sauveur ontdekte echter niet slechts het wezen van den klank, niet enkel
vond hij het middel uit om het exacte aantal trillingen van een klank te berekenen,
doch hij ontdekte eveneens de constitutie van den klank. Uit de vorming van knoopen
en buiken in een klinkende snaar, uit de onderverdeeling der klinkende snaar in
spoelen welke hij door zijn cavaliers visueel kon waarnemen, leidde hij de
harmonischen af, d.w.z. hij constateerde in de fundamenteele trilling der totale,
niet-verdeelde snaar de gelijktijdige aanwezigheid van vergezellende bij-trillingen,
welke van elken geïsoleerden toon een samengestelden klank maken. Er bestaan in
de natuur geen enkelvoudige trillingen. Niets in het geschapene is zuiver genoeg
gestemd om één-vormige vibraties te weeg te brengen. Alles trilt in grond-toon en
in bij-tonen. Een toon verschijnt dus nimmer alleen, nimmer geïsoleerd. Gelijk een
zon door haar planeten, gelijk de kern van een atoom door het determineerend aantal
zijner electronen, zoo wordt een toon begeleid door een serie van neven-tonen, die
van hem uitstralen, die hem omkransen met een harmonisch aura, die hem verwijden
tot klank. De toon
is dus geen enkelvormige toon. Deze toon bevat in zich de
volgende reeks van bij-tonen:

welke, chromatisch voortgezet naar de hoogte tot aan no. 32, en verder, zijn verborgen
inhaerenten klank samenstellen.
Sauveur publiceerde de beschrijving zijner ontdekking in een memorie aan de
Parijsche Academie van Wetenschappen, dateerend van 1700 en 1701. Hij ging niet
tot den 32sten boven-toon, zelfs niet tot den 16den. Hij moest zich bepalen tot een
fractie der reeks. Maar hij bewees mathematisch dat de physiologische essens eener
is
en ook
en zelfs nog meer.
Nadat het geheim van den klank ontsluierd was door een doove is men gaan
onderzoeken of het feit der harmonische resonans waargenomen kon worden door
hoorenden. Men heeft met aandacht het oor geraadpleegd. En inderdaad, wanneer
men die
een aantal malen sterk aanslaat op een piano, om den toon plastisch
in het organisme te hebben, en men laat hem geleidelijk uitsterven, dan zal ieder,
ook al beschikt hij over een ongeoefend gehoor, langzaam uit dien grond-toon het
aureool zijner bij-tonen hooren oprijzen, en deze bewuste gewaarwording ontstaat
nog duidelijker en sneller, wanneer men den aangeslagen grondtoon verdubbelt met
zijn beneden-octaaf. De physicus Ohm, vermaard door zijn ontdekkingen op het
gebied der electriciteit was de eerste die de physiologische wet formuleerde, dat het
oor rechtstreeks en zonder hulpmiddelen de bijtonen waarneemt van een klank. Het
oor kan bijgevolg wat het oog niet vermag. Want het oog is niet in staat om de
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samengestelde kleuren, welke het opvangt te analyseren. Het oor daarentegen ontleedt,
differentieert den klank.
Men is toen het oor gaan oefenen, opvoeden, en men begon het oor anatomisch,
te onderzoeken, in verband met zijn gedraging tegenover het geluid. Met behulp van
welk mechanisme ontwaart en splitst het oor de enkelvoudige, constitueerende tonen
in den totaal-toon? Men heeft geconstateerd, dat het oor werkt als een volledige serie
van acoustische resonators, elk afgestemd en reageerend op de bij-tonen van een
toon-complex. Men weet echter nog niet met volstrekte zekerheid aan welk onderdeel
der buitengewoon ingewikkelde, subtiele oor-mechaniek men dit analyseerend
vermogen moet toeschrijven. Want het gehoor-orgaan der vogels is anders ingericht
dan dat van den mensch, en niettemin bespeuren de vogels ontwijfelbaar de bij-tonen
en de schakeeringen welke zij teweegbrengen in den klank. Men heeft deze studies
ook niet beperkt tot het suggereerbare oor. Helmholtz, en na hem König, hebben zeer
vernuftige toestellen verzonnen om de ontleding van den klank zoo veel mogelijk te
onttrekken aan de subjectieve appreciatie van den mensch, aan elke auto-suggestie
waartoe deze kan verdwalen, en het lukte König om apparaten te vervaardigen welke
het sonore phenomeen van den klank waarneembaar maken met een zuiver
mechanische objectiviteit. Men heeft den klank kunnen analyseeren met dezelfde
nauwkeurigheid als het licht, tot in de uiterste regioon zijner trillingen. Bij deze
methodische onderzoekingen heeft men eveneens onbetwistbaar geconstateerd, dat
het toon-karakter, wat wij van oudsher noemen het timbre van een instrument, de
‘kleur’ van een fluit, hobo, clarinet, viool etc., dat deze diversiteit van klank
veroorzaakt wordt door het in meerdere of mindere mate aanwezig-zijn van bij-tonen
in den totaal-toon, naar gelang de vibreerende lucht-kolom zelf, welke den totaal-toon
voortbrengt, gevormd is en functionneert. Ten slotte slaagde men er in om de trillende
snaar te fotografeeren, om haar organische verdeeling in knoopen en buiken, en de
onderverdeeling daarvan in knoopjes en buikjes, in spoelen en spoeltjes, als ware
die snaar een levend, bewegend kristal, met al haar wonderlijke, onvergelijkbaar
meesterlijke, intelligente complexiteit-en-eenvoud te verzichtbaren.
Er kan daarom niet de geringste twijfel bestaan of elke toon waaiert uit in een
krans van bij-tonen. En al zou geen sterveling het bewust hooren, telkens wanneer
wij de
gelijktijdig

aanslaan op een piano (of ander instrument) dan klinkt niet alleen
de volmaakte drieklank, maar ook

de septiem, en ook

de noon, en ook
de undeciem van Debussy, en ook het gansche vervolg der
serie, dat wij bezig zijn te ontdekken, toe te passen, te doen klinken, te doen ontwaken
voor het bewustzijn.
Van af den aanvang der dingen en der tijden lag dit mysterie besloten in de
verschijnselen. Toen boven den bewegingloozen, homogenen chaos het eerste woord
gesproken werd, de Logos van Joannes, ontstond met deze eerste trilling niet alleen
de mogelijkheid maar tevens de werkelijkheid van alle trilling. Gelijk Pythagoras
vermoed had en wist, was de Muziek in het Begin, en het Begin was Muziek. De
Logos was Muziek, en de Muziek was Logos. Zij waren onhoorbaar in den aanvang,
zooals een atoom en een schilderij van Rembrandt onhoorbaar zijn, doch niettemin
zingen. En toen de sterren met haar planeten, toen de galaxieën gingen cirkelen door
de groote ruimte, maakten zij wederom muziek, en in de wijde stilten schreven zij
den klank, dien wijsgeeren, zonder hem te hooren, de Harmonie der Sferen noemden.
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En toen op onze Aarde het eerste geluid geboren werd, alvorens er een oor was om
het op te vangen in zijn schelp, het geluid van het vuur, het geluid van den bliksem,
het geluid van storm of bries die door takken loeit of suist, was er nogmaals muziek.
En toen op onze Aarde de eerste toon werd uitgestoten door een dierlijk wezen dat
een levende ontroering vertolkte, en dat dien toon voor immer behield als blijvende
getuigenis dier eerste aandoening, vernam het eerste oor muziek, en steeds was het
dezelfde muziek, want alle trillingen waren van af den aanvang elkaar gelijk,
veelvoudig maar één. En toen de mensch kwam, laatste en hoogste manifestatie van
het Leven, de mensch, wiens bestemming het was om zijn Heelal te begrijpen, toen
de eerste mensch, alvorens nog een silex te klooven, den eersten toon zong (want
geen taal hebbend moest hij zingen) om een gemoedsbeweging te uiten, toen schuilde
in die eerste tonen reeds alle klank en de gansche verborgen muziek. En terwijl
langzaam, een onbekende doch bewust willende kracht in den mensch het instrument
schiep der intelligentie, het werktuig om te zien en te lezen in de dingen, te kiezen
tusschen de dingen, terwijl de mensch op alle plekken der aarde allengs zijn tonen
trachtte te ordenen, ieder naar de mate en de mogelijkheden van zijn intellect, terwijl
er overal op onze planeet muzieken gevormd werden, tientallen muzieken, weerklonk
alom in elk geluid, zooals sinds den aanvang der tijden, de eene Muziek, de eeuwige
Muziek, gelijk zij is, gelijk zij blijven zal in allen tijd, en die ieder zocht.
Doch slechts een enkele plek op de geheele aarde was er waar zij gevonden zou
worden, en slechts een bepaald type van mensch, een bepaald type van intelligentie
zou die eenige en eeuwige muziek vinden, onthullen, openbaren en van haar getuigen.

Het geheim van den klank II
Laten wij het probleem van den klank bezien zooals het zich stelde in het vroegste
begin der geschiedenis van den menschelijken geest. Bij de seconden, waarin de
eerste mensch vibreerend werd en zong; bij die hemelsche seconden, welke door alle
volkeren in alle tijden, en in allerlei fabels, werden toegedicht aan de tusschenkomst
van een God.
Deze mensch onzer verste prehistorie, nauwelijks te onderscheiden van het wilde
beest, was jager en zwerver. Al wat rondom hem leefde (behalve de zwijgende
visschen) maakte geluid in een min of meer zangerigen, expressieven toon. Bij alle
dieren was deze toon, of, gelijk bij de vogels, waren deze tonen onveranderlijk
vastgelegd, gegrift in de keel. De kreet, de roep, de zang van een dier is tegelijk het
résumé, de resultante, het signalement, de aanduiding zijner gansche psyche, van
zijn geheele innerlijke dynamisme. Ook de mensch bezat een toon. Doch in contrast
met al het levende, en zelfs met al het geschapene, niets uitgezonderd, was de
menschelijke toon niet gefixeerd, niet gevangen in een formule van rhythme of klank.
Hij was vrij, die toon, gelijk alleen onder heel het geschapene, de menschelijke psyche
vrij is, ongebonden, onbegrensd. Dit vormt zelfs het eenige werkelijke verschil, maar
een kapitaal, een essentieel verschil tusschen den mensch en de dieren, dat, dunkt
me, totdusverre aan de opmerkzaamheid der onderzoekers ontsnapte. Het is de eenige
karakteristiek welke den mensch radicaal buiten en boven al het levende, al het
geschapene plaatst: de mensch doet met zijn toon en doet met zijn psyche wat hij
wil; zijn toon en zijn psyche bezitten het vermogen om te bewegen, te veranderen,
te evolueeren, en de mensch beschikt over de macht om die wisselingen zijner psyche
te leiden in een zelf-gekozen richting, opwaarts of neerwaarts, hij bezit die macht,
ook al zou hij haar niet gebruiken.
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De menschelijke toon en psyche hadden dus in den aanvang geen résumé, geen
resultante, geen signalement, geen aanduiding. Toen de mensch der prehistorie te
midden van het universeele, zingende geluid kwam, en luisterend stond, moest hij
kiezen en moest hij zelf vinden. Hij moest, als ware hij Schepper zelf, zijn eigen
toon, zijn eigen psyche creëeren. Hij had daarvoor kunnen nabootsen, hij had zijn
nabootsingen min of meer kunnen styleeren. Maar als hij de gestyleerde copie van
een geluid misschien beproefd heeft in 't begin (wij weten er niets van, want geen
spoor van muziek rest ons uit dat verleden), hij heeft zich daarmee niet lang
vergenoegd. Hij heeft een toon gezocht, en gevonden, welke nergens was onder wat
hij hoorde, in geen enkelen hoek der aarde, en die toch bestaan kon, en die toch
bestond. Deze toon was de zuivere octaaf, de zuivere quint, de zuivere quart van een
gegeven grondklank. Het was deze eenheid in een veelvoud, welke voor 't eerst,
duizenden jaren nadat zij gezongen had, door Pythagoras gemeten werd, toen hij een
klinkend koord verdeelde in tweeën, drieën, vieren, en de cijfers 1, 2, 3 en 4 verhief
tot regelende getallen. Het was dezelfde eenheid in een veelvoud, welke, meer dan
twintig eeuwen na den dood van Pythagoras, door Joseph Sauveur gevonden werd
als hoofd-trilling en eerste drie mede-trillingen in het phenomeen van elken klank.
Deze fundamenteele tonen zijn nergens, in hetgeen de mensch onmiddellijk hoort,
verneembaar. Alle rassen echter, alle volken, door alle eeuwen heen, en in alle oorden
onzer planeet, hebben deze tonen gehoord als resonans van zichzelf, en ze aangeheven.
Dit hooren geschiedde in het duister, in de onwetendheid omtrent de natuur der
dingen, buiten elke bewuste kennis om. Zonder voorbeeld. Geen enkele vogel, geen
viervoeter intoneert een zuivere quint, zuivere quart of zuiver octaaf. Geen enkel
levend wezen incarneert, vertegenwoordigt een exacte analyse van den klank. Dit
hooren ook geschiedde duizenden jaren lang zonder mogelijkheid van maatstaf en
toetsing, terwijl de mensch, de hulpelooze prehistorische mensch, te midden van al
het misleidend geluid ter schepping, zeer gemakkelijk niet-rationeele intervallen had
kunnen kiezen als basis zijner voorstelling van den klank. Dat hooren geschiedde
bijgevolg alsof de menschelijke intuïtie en intelligentie op geheimzinnige wijze
samenwerkten met de causale intelligentie, welke de samenstelling van den klank
verborgen legde in het wezen der dingen. Dit hooren geschiedde alsof de causale
intelligentie zelve zich uitte door de fundamenteele tonen welke ontstegen uit borstkas
en keel van den primitieven mensch, die in zijn aanvangen geen enkel ander middel
bezat om tonen voort te brengen dan zijn eigen levende adem.
Welnu. Gedurende tientallen eeuwen, gedurende honderden eeuwen, tot aan een
onbekende dag die ligt tusschen de jaren 1200 en 1300 onzer telling, is het instinctieve,
natuurlijke hooren, de intuïtieve, nauwlettende revelatie van het sonore phenomeen,
de spectrale analyse van den oer-klank staande gebleven bij het cijfer vier der
harmonische reeks van tonen, welke medetrillen in elken grond-toon. Sinds het
sterven van Pythagoras was nergens ter wereld een menschelijke intelligentie
verschenen, die zuiver genoeg door de scheppende kracht had kunnen worden
afgestemd op de oorzakelijke intelligentie, welke zich vertolkte in het wezen der
dingen, die zuiver genoeg, eensluidend genoeg concordeerde met het mooie, oude
geheim om de vier te overschrijden, om in de vibraties van den klank te lezen, te
luisteren tot cijfer 5, tot cijfer 7, (de 6 is het octaaf der 3), tot cijfer 9, (de 8 is het
octaaf der 4), en verder nog, altijd verder, om het diep-verborgene te openbaren, om,
ageerend door muziek, het onhoorbare geluid van alles, hoorbaar en voelbaar te
maken in zijn veelvoudig geheel.
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Tijdens deze lange periode van stilstand bij de eerste vier fundamenteele trillingen
welke de mens vernam uit zijn borst, hebben alle rassen en volken der aarde in den
loop der eeuwen min of meer vernuftige systemen geconstrueerd om die
uitgangspunten en bases van grondtoon, octaaf, quint en quart gradueel aan elkaar
te verbinden. Zoo ontstonden op onze planeet honderden verscheidenheden van die
volgorden welke wij toonladders noemen. Elke heeft haar rang in de hiërarchie van
het denken; een zeer hoogen, gelijk de Pythagorische, welke het intellect bevredigde,
of een lageren, gelijk alle andere. Geen enkele echter, ook de Pythagorische niet,
kan in absoluten zin gelden als wetmatig. Allen zijn onderhevig aan de invloeden
van tijdperk, land en ras. Allen zijn veranderbaar en veranderlijk. In het bestek der
vier hoofd-tonen kunnen een zeer groot aantal schakeeringen van overgangen
gecombineerd worden, verbindingen van 1, ½, ⅓, ¼, 5/4 toons-afstanden, en nog
geraffineerdere intervallen, welke sedert de oudheid zijn aangewend onder vele
volkeren, bij de eenen gedicteerd door de gevoeligheid of door het toeval, bij de
anderen becijferd en redekunstig gelegitimeerd. Maar allen zijn in eerste of laatste
instantie willekeurig. Allen zijn voorbijgaand. Men kan de eene wegens haar
intellectueel gehalte meer waardeeren dan de andere. Doch geen enkele kan aanspraak
maken op rechten van autoriteit, welke, wanneer men hen voorbijzag, of wanneer
men er inbreuk op deed, ons in strijd zouden brengen met de natuur der dingen. Ook
onze toonladder niet. Noch zoals zij in de XVIIe eeuw door physici berekend werd.
Noch zooals andere physici haar in 't begin der XVIIIe eeuw gelijkzwevend maakten
(tempereerden) door een ongeveer egale verdeeling van het octaaf in twaalf evenredige
fracties van half-tonen.
En eveneens het rhythme, de tijd-duur waarin men de tonen kan doen bewegen,
heeft geen ingeboren wet. Een oneindige menigvuldigheid van rhythmieken, van
combinaties en complexen van beweging, zijn verzinbaar, en de eene zal ons
intellectueeler en dus prijzenswaardiger blijken dan de andere, doch geen van allen,
noch die der Hindoes, welke zeer verfijnd is, noch die der oude Grieken, welke hen
in elastische nuanceeringen evenaren, geen van alle heeft de eigenschap van
onherroepelijkheid, van fataliteit, van iets dat is gelijk het immer was en immer zijn
moet, van iets dat onafhankelijk bestaat van elken tijd, ruimte en menschelijken wil.
Maar de muziek, echo der eerste trilling, raadsel der Sfinx, antwoord dat verwacht
werd van den mensch, antwoord dat de mensch genoodigd, gedwongen was te geven
omdat - naar allen schijn - de Sfinx zichzelve slechts kennen kan door middel van
den mensch, door behulp van den mensch, maar deze zijnde muziek ware met alle
toonladders en rhythmieken der wereld nimmer verder gekomen, en nimmer zou zij
zich met alle melodieën welke wij uit toonladders en rythmen kunnen vormen, hebben
verwezenlijkt, geopenbaard gelijk zij is, gelijk zij altijd was, altijd zijn zal, alsof zij
is het evenbeeld van iets Goddelijks, van iets eeuwigs.
De zijnde muziek, die eeuwige muziek wilde en zocht zichzelf te worden, boven
alle toonladders en rhythmieken, boven alle tijden uit. De diepere en diepste bedoeling
der geheime energie, welke den mensch van uit zijn binnenste voorwaarts drijft, was
niet het ordenen dier bijkomstige versierselen, het was dat langzame geboren worden,
de geleidelijke ontsluiering, de ontdekking van den klank in den toon. Men zou deze
progressieve incarnatie, manifestatie, materialiseering van den klank in den toon,
kunnen zien als een mythologische wedstrijd. Trouwens, de historische feiten
noodzaken om haar te beschouwen in zulke verbeeldingen. Want alles gebeurde
metterdaad, alsof er een schat te vinden was, verborgen door een god of een godin.
Alle volkeren, alle rassen hadden gelijke kans op dezen Argonauten-tocht, van den
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dag af dat Pythagoras stierf. Wie zou onthullen, wie zou voor 't eerst intoneeren,
laten klinken, het perfecte accoord, de reine drieklank, welke vanaf den aanvang der
tijden aanwezig was, doch nimmer geopenbaard, nimmer gehoord? Wie, onder alle
menschen, was het meest harmonisch afgestemd op den grondtoon der dingen, wie
was het meest bruikbare instrument van een occulten wil, van een nergens vermoede,
nergens bekende bedoeling, wie was het die eerst de terts - (de 5) - en na de terts ook
de septiem - (de 7) - zou doen klinken van het geheime maar sinds altijd aanwezige
accoord? En wie daarna de noon, de 9? Wie zou de muziek aldus hooren dat zij
nauwkeurig paste in het klavier der natuur, het grandioze klavier der trillingen?
Waren het de Aziaten, de Australiërs, de Afrikanen, de Amerikanen, die den klank
zouden verstaan der eerste stem? Neen, het waren mannen uit het Europeesche
Westen, en nergens hadden zij hun gelijke. Het waren de exceptioneele mannen die
men componisten noemt. Zij arbeidden weder buiten alle wetenschap, buiten alle
kennis om. Maar zij waren dermate geniaal, dit wil zeggen dermate juist geaccordeerd
op den onbekenden grondtoon, dat de verborgen septiem reeds meer dan vijftig jaar
lang ontdekt was en gebruikt werd door de componisten, toen de vermaarde
wiskundige Euler, die zich veel met rekenkundige beschouwingen der muziek
bezighield, deze septiem als essentieel bestanddeel van den klank gewaar werd op
concerten welke hij bijwoonde te Berlijn.
De reine drieklank, het septiem-accoord, het noon-accoord, welke de analyse zijn
van hun grondtoon, de wetenschappelijke ontleding zijner trillingen, had nooit ergens
op aarde en in geen enkele muziek der aarde geklonken, alvorens die spectrale
vibraties resoneerden door den Europeeschen mensch. De componisten van Europa,
enkel geleid door hun intuïtie, of door hun contact met physische, wellicht psychische
stroomen waarvan de aanwezigheid nog onvermoed bleef, waren allen geleerden
verre vooruitgegaan in de exacte conceptie en exacte representatie van het geluid.
Er kan niet genoeg nadruk gelegd worden op het feit dat deze langzame onthulling
van een natuur-geheim alleen gebeurde in Europa, dat zij zes volle eeuwen geduurd
heeft, en dat geen enkele operatie van den menschelijken geest ons zoo dicht brengt
in de nabijheid van het mysterie dat door Spinoza werd aangeduid onder den naam
van natura naturans. De componisten van Europa vonden de analyse van den toon,
het wezen van den klank, de Harmonische Resonans, alsof zij zes eeuwen lang
opereerden in rechtstreeksch en ongestoord verband met een denkend centrum achter
de zichtbare dingen, welks onbewust, sympathisch klinkende snaren zij waren, en
de eenig geldende getuigen. Zij waren in letterlijken zin de vertolkers eener
ongekende, zelfs onhoorbare taal, en hun vertolking was juist.
Dit raadselachtige, wonderlijke proces had ook anders kunnen gaan, zooals het
anders ging, afgebroken werd, verkeerd en dood liep bij de Chineezen, bij de Hindoes,
de Indonesiërs, de Arabieren, en overal elders. Maar toen de doove Sauveur
wetenschappelijk de constitutie openbaarde van den klank, bestond reeds onze geheele
muziek, en wij behoefden er geen noot in te wijzigen. Zij was gereed en juist, zij
was volledig, volmachtig, volschoon, toen een geleerde kwam met de
wetenschappelijke bevestiging dat zij geschapen was volgens eeuwige, onveranderlijke
wetten. In hetzelfde jaar (1722) dat Rameau's Traité de l'Harmonie verscheen, waarin,
voor de eerste maal in de geschiedenis, de structuur van den toon als basis gebezigd
werd der muzikale theorie, beëindigde Bach het eerste deel van zijn Wohltemperiertes
Klavier en had hij reeds dozijnen werken geschreven waarin de Harmonische
Resonans (tot en met de Zevende) geanalyseerd, gerealiseerd, tot zingende schoonheid
omgeduid was in bijna elke maat. Josquin des Prés, Palestrina, Willaert, en vele
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anderen, combineerden duizenden drie-klanken, vóór dat de drieklank gekend werd
door het menschelijk weten. Onkundig van elk physisch beginsel, overgelaten aan
zichzelf, eenzaam onder de sterren, in den diepsten nacht, maar bij het helder-donkere
licht van zijn hart, van zijn ziel, en hun ingeboren, geheim-stralend verlangen, had
de Europeesche componist gearbeid in de lijn der oorspronkelijke gedachte, arbeidde
hij conform en identisch met het scheppend princiep.
De toon en zijn waaierend halo van bijtonen is dus de eenige en werkelijke matière
première, grondstof en bouwstof onzer muziek. Een waarlijk onuitputtelijke,
onbegrensde bouwstof. Want ziehier (van C uit) alles wat één enkele toon in zijn
vergezellend aura behelst en wat als samenklank, of als melodie te verwezenlijken,
te openbaren gegeven werd:

Elk dezer tonen is aanwezig, vibreert, klinkt in en met den grondtoon. Alle maken
deel van het eene accoord. In een is alles.

Bij een muzikaal feit
Een volkslied heeft dubbele werking. Niet slechts vertolkt het in muziek de
grondstromingen van het gevoelscomplex der collectiviteit welke haar lied spontaan
kiest of aan welke het op verschillende manieren kan worden toegebracht. Maar een
volkslied, omdat de leden ener gemeenschap het duizenden malen zingen of horen,
modeleert ook de cardinale gevoels-stromingen der collectiviteit waaruit en waarvoor
het opklinkt. Het versterkt, het bevestigt, het bestendigt, het verlevendigt, het herwekt
die gemoedsbewegingen, welke aan het begin zijn van elke gedachte en daad. Het
kan ze veroorzaken, richten, inprenten. Dat alles gebeurt gewoonlijk onbewust,
instinctief, bij degenen, die de werking van een volkslied ondergaan.
Of zulk een gezang vanzelf ontstaat, als natuurlijke opwelling en uitdrukking der
intieme impulsen van een groep, of te voorschijn komt door minder toevallige
omstandigheden en meer persoonlijk ingrijpen, het is altijd een onwaardeerbaar en
bedrieglijk psychologisch document voor ieder die zich bij het waarnemen ener
melodie kan terugvoeren tot aan de gemoedsgesteltenis waaruit haar tonen geboren
werden, voor ieder die zich kan terugdenken in het ogenblik harer conceptie. Wanneer
hare klanken nog in het stadium zijn van zuivere, ongeformuleerde wens, wil en
drang, wanneer zij nog loutere inwendige energie is, welke naar een spraak en vorm
drijft.
Als een dergelijk gezang met voorbedachte rade uit het binnenste van een componist
wordt opgeroepen, te midden der benauwenissen van een gruwelijke, onbesliste
oorlog, als een dergelijke melodie gedurende een zekere tijd, gedurende een
onbepaalde toekomst de uiting bedoelt te zijn en het innerlijk kompas van tientallen
republieken, van bijna tweehonderd millioen zeer verschillend geaarde mensen, dan
verkrijgt dat psychologisch document een onvergelijkbare betekenis en een waarde
welke men moeilijk kan overschatten.
Dit is nauwkeurig het geval met het Volkslied der Sowjet-Unie, dat de
Internationale heeft vervangen. Sinds ik het voor 't eerst hoorde per radio in 1944
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heb ik gepoogd de eigenlijke zin te doorgronden zijner melodische structuur, zijner
interne beweegkracht. Pas drie jaar later, bij het concert ter gelegenheid onzer
herdenking van Tsaar Peter, waarmee het Concertgebouw zijn muzikaal seizoen
opende, stond ik tegenover de levende werkelijkheid van het nieuwe Russische lied.
Daar het verreweg de belangwekkendste compositie is welke tot nu toe door ons
orkest werd uitgevoerd, geef ik hier de conclusies ener langdurige overweging.
Wat sommigen misschien hoopten en wat anderen hadden kunnen duchten, ging
niet in vervulling. Het lied ‘Een reeks republieken’, dat de vlag der Sowjet-Unie in
de naaste toekomst zal begeleiden, is geen voortzetting van Allons enfants de la
patrie. Noch van louter muzikaal-technische, noch van psychische kant beschouwd
is het gelijkwaardig aan de Marseillaise. Het bezit niet die drift, die voortvarendheid,
die jagende ondernemingsgeest, die lyriek in looppas gemengd met warm mededogen,
die verscheidenheid van edelmoedige accenten in een zeer kort bestek, die strijdlust,
die offervaardigheid, die stelligheid, die volheid van hoge, bezielende energieën,
waarmee de Marseillaise, ruim anderhalve eeuw geleden, een nieuwe periode opende
in de geschiedenis der muziek en in de geschiedenis der naties. Gelijk een meester
als Beethoven, in de tweede helft van zijn leven, doortrokken, doorhuiverd was van
de Marseillaise en haar vele echo's, dermate dat men haar als in geheime inkt kan
lezen achter een aantal zijner mooiste vondsten, zo zal nimmer, schijnt mij, een
tweede meester heden gehypnotiseerd kunnen worden door ‘Een reeks van
republieken’, om er een bron te vinden of een aanwakkering van zijn vuur.
Gemeten volgens deze absolute maatstaf, de enige die wij hebben, beduidt het
Volkslied van de Sowjet-Unie dus geen omwenteling, en is het ook niet, zoals de
Marseillaise dat integraal, intrinsiek was, een voorspel, een uitnodiging tot
omwenteling. De melodie van ‘Een reeks republieken’ geeft nergens die profetische
klank. Zij is niet revolutionnair. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat zij wegens
explosieve hoedanigheden ooit verbannen en verboden zal behoeven te worden,
gelijk de Franse vrijheidszang uit l'An III gedurende de vorige eeuw verscheidene
malen tot zwijgen gedwongen is in Frankrijk.
Maar het volkslied dat de Sowjet-Unie zich koos toont andere eigenschappen
welke het zeer merkwaardig maken, en die misschien niet minder profetisch zullen
blijken.
Het is gebouwd, van zijn begin tot zijn einde, op één enkel motief, dat de lengte
heeft ener maat, en dat met de strengste consequentie, bijna zonder onderbreking,
wordt volgehouden. Uit deze enkele kiem-cel, zoals Vincent d'Indy dat leerde in de
conservatieve Schola Cantorum (en Willem Pijper hier) groeit met de meest
rigoristische logica het ganse lied. Die kiem-cel tekent een dalende lijn. De gehele
melodie is bijgevolg een serie van dalende lijnen, van opvaarten onmiddellijk luwend
in een neergang. Alleen de stijgende slot-maat klinkt ronduit affirmatief.
Deze geregelde cadans van inademen en uitademen, van heffen en buigen, is
buitengewoon rationalistisch en rationeel. Ook de keuze en de behandeling der
toonsoort (C groot) wijst op een exclusieve genegenheid voor de wetmatige, zeer
verstandelijke methode die in de XVIIIe eeuw uitgewerkt werd door de Europese
componisten, en volgens welke men op alle conservatoria het muzikale denken
ordende. De verscheidene philosopherende theoretici, die deze toonsoort betiteld
hebben als ‘de tyran C-groot’ en meenden zijn ondergang te mogen voorspellen
(waartoe de evolutie der muziek hen scheen te rechtvaardigen) kunnen de
verwezenlijking van zulke illusies op de zeer lange baan verschoven achten. In dit
volkslied wendt de Sowjet-Unie zich resoluut af van de Slavische en alle andere

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

natuurlijke, primitieve, antieke toonsoorten, welke dezelfde theoretici gewaand
hebben te zullen zien herleven. Door de melodie van ‘Een reeks republieken’ zal
Rusland onder de vele heterogene rassen of nationaliteiten, die zich schaarden rondom
zijn vlag, optreden en arbeiden als de bewaker en bewaarder, handhaver en verbreider
ener traditioneel Europese, muzikale discipline, welke ontstond na de Renaissance
en de naam kreeg van klassiek.
Elke der uitgedrukte aandoeningen van stoerheid, vastberadenheid, kracht, van
even uitlaaiend enthousiasme, van even gloeiende vreugde en bereikte fierheid,
ontspringt uit een toestand van evenwicht, van bezonnenheid, innerlijke rust,
gelijkmoedigheid, beheersing, welke ik niet anders kan noemen dan feilloos en
voorbeeldig.
Hoe juist pasten Beethoven, en later Weber, Berlioz, en menig ander meester, in
de aangeheven toon der Marseillaise. Hoe machteloos is de moderne muziek der
laatste vijftig jaar, waar niemand bekwaam bleek een melodie te vinden, nieuwer
dan dit volkslied der Sowjet-Unie, dat geheel kunstmatig, ofschoon onberispelijk, is
samengesteld! Zal een hedendaagse en in alle opzichten gelijkwaardige, geniale
Marseillaise nog ooit mogelijk worden?

Vragen aan het Concertgebouw
Bij een uitvoering van het Concertgebouw-orchest op Zaterdag 13 September,
gedirigeerd door Hein Jordans, is een ‘Bevrijdings-symphonie’ gespeeld van Henk
Bijvanck, welke onze ganse muziek-critiek unaniem heeft veroordeeld. Hoewel het
terecht tot de lafheden gerekend wordt om een gevallene de laatste slag toe te brengen,
voeg ik mijn vonnis bij dat mijner collega's. Zo bereiken wij volkomen
eenstemmigheid en onze gelijkgezindheid in deze zaak is zo welsprekend en van
zoveel gewicht, dat ik er mijn persoonlijke neigingen tot barmhartigheid jegens een
geslagen auteur niet gaarne, maar grif voor op zij zet. Temeer omdat de componist,
en de beheerders van het Concertgebouw die zijn werk een openbare vertolking
waardig achtten, zich zouden kunnen beroepen op de vox populi. Want een grote
menigte, dorstend naar muziek, heeft met haar eenvoudig, dankbaar hart, die caricatuur
van muziek te goeder trouw gehuldigd door een lang en daverend applaus.
Gezamelijk dus zijn wij, inlichters der publieke opinie en handhavers van een
zeker technisch en geestelijk peil, dat wij niet te hoog gesteld hebben, en dit is voor
iedereen duidelijk, maar dat wij zonder kommer en zelfverwijt niet lager zouden
kunnen laten zakken, - gezamenlijk dus zijn wij eensluidend in onze afkeuring: De
compositie van Henk Bijvanck, welke de helft vult van een programma, is ouderwets,
middelmatig en slecht. Hij heeft les gehad in Wenen, bij een leerling van Bruckner
zegt hij, doch niets ervan meegenomen dan een zeer oppervlakkige en achterlijke
kundigheid van het muzikale ambacht. Ofschoon in 1909 geboren kan hij voor zijn
eigen grootvader doorgaan. Hij drukt zich niet slechts uit in een verouderde taal. Wat
veel erger is: hij spreekt haar gebrekkig, hij kent ze onvoldoende. Nergens en geen
ogenblik treft hij met de middelen welke hij bezigt, behoorlijk zijn doel, tenminste
niet voor hoorders die met kennis kunnen luisteren, en zelfs niet een doel dat tachtig
jaar geleden reeds te dichtbij lag om het te mogen missen. In elk onderdeel van het
compositorisch vak (thematiek, melodiek, harmoniek, rhythme, vorm, constructie,
instrumentatie) knoeit en klungelt hij als een achterblijver, en ook zonder de fantasie,
zonder de grillige verscheidenheid welke het onvolgroeide kind dikwijls toont in zijn
beperkte vermogens. Bij hem blijft iedere schijn van vinding vlak, onmachtig, dood
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en vervelend. Het idee om zulk een opeenvolging van wezenloos getob en gewurm
af te sluiten met een pompeus schetterend God save the King (in dit muzikale
organisme zou het platte, lijzige, lamlendige Horst-Wessel-lied veel beter op zijn
plaats geweest zijn) is gewoonweg ergerlijk en paskwillig. Bij de
Bevrijdings-symphonie van Henk Bijvanck en de vele grote woorden welke hij voor
zijn inhoudsbeschrijving gebruikt, staat men voor dit onvermijdelijk alternatief: òf
de auteur weet op geen stukken na weer te geven wat die woorden beduiden voor
hen die met daden ze bekrachtigden, òf hij heeft ze uit speculatieve beweegredenen
toegevoegd aan zijn tamme muziek, die nul zou zijn, absoluut nul, zonder haar titel
van Bevrijding.
Het is niet de eerste keer dat de Amsterdamse muziek-critici unaniem een
compositie afkeuren, welke door de leiders van het Concertgebouw ter uitvoering
werd aangenomen. Deze onenigheid in waardebepalingen, tussen een
concert-instelling enerzijds en de critiek anderzijds, mag geen regel worden. Wanneer
die flagrante verschillen in aesthetische appreciatie voortduren en zich verscherpen,
zouden zij de schadelijkste gevolgen kunnen meeslepen en vlugger dan men denkt.
Als critici en als concert-exploitatie richten wij ons beiden tot het publiek, en een
conflict dat nu nog latent is, zou spoedig overslaan in openlijke strijd. Het
Concertgebouw heeft er niet enkel belang bij, maar het is zijn plicht om zulke twisten
te verhoeden. Wanneer wij, critici, een compositie, zonder elkaar te consulteren,
eenparig verwerpen dan doen wij dit op deugdelijke gronden. In ons hart zijn wij
ervan overtuigd dat de Concertgebouw-directie bij deze penibele gelegenheden
optreedt als smaak-bederver van het publiek, als mogelijke bederver der Nederlandse
muziek (door systematische, officiële ondersteuning van een verfoeilijke en
onverdedigbare componeer-stijl) en ten overvloede als langzame verwoester van zijn
eigen prestige, dat voor een belangrijk deel afhangt van de betekenis der gespeelde
werken. Wanneer de protectie van evident minderwaardige stukken in het
Concertgebouw wordt voortgezet zal geen rechtgeaard componist het verder op prijs
stellen om de bijval te winnen van een concert-onderneming welke haar programma's
zienderogen devalueert en om kans te lopen dat zijn muziek automatisch in zulk een
zichtbare decadentie (om niet te zeggen degeneratie) betrokken en gecompromitteerd
raakt. Het zal hem tevens niet interesseren en stellig niet aanmoedigen om naar de
bijval te dingen van een dociel publiek, welks cultuur geleidelijk vernietigd wordt,
en dat bij iedere minderwaardigheid uitbundig applaudisseert.
Al deze schade is nog niet werkelijk. Maar zij is niet hersenschimmig. Zij behoort
tot de nabije mogelijkheden. Wij moeten zulk een ontwrichting voorkomen. Het
schijnt mij van nu af noodzakelijk dat wij de naam kennen van hem, of de namen
van hen, aan wie de keuze der uit te voeren werken in het Concertgebouw werd
toevertrouwd. Wij moeten weten wie de verantwoordelijkheid draagt voor een daar
blijkbaar geprivilegieerde stijl en onaanvaardbare terugwaartse richting. Er is na de
oorlog in het Concertgebouw een programma-raad ingesteld. Wie hebben er zitting
en stemrecht? Functionneert deze raad of functionneert hij niet? En als hij
functionneert, waarom functionneert hij dan met een zo deplorabel resultaat? Deze
vragen verdienen een openlijk antwoord.
Wat er met muziek gebeuren moet als die van Henk Bijvanck is een andere zaak.
Als componerend burger van een land, waar de toonkunst door de Staat gesubsidieerd
wordt, en waar hij dus met eigen penningen bijdraagt tot instandhouding der orkesten,
schijnt hij mij enig recht te hebben om zijn werk te horen. Het probleem is netelig.
De redelijkste oplossing zou kunnen liggen in het beurtelings beschikbaar stellen

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

van een der gesubsidieerde orkesten voor besloten, of misschien openbare, gratis
toegankelijke uitvoeringen, waar elk nieuw werk zou onderworpen worden, indien
de auteur dit wenst, aan het votum ener jury van critici, en andere deskundigen,
alvorens te verschijnen op de programma's ener Concert-onderneming welke
verplichtingen heeft jegens haar reputatie. Elk componist kan een dergelijk votum
in zijn zak steken. Maar hij riskeert bij zulk een regiem ten minste niet om voortijdig
in de openbaarheid te treden en hij riskeert ook niet om twintig jaar of meer te moeten
wachten voordat hem zijn gefantaseerd geluid ter ore komt en hij het toetsen kan aan
de realiteit van een klinkend orkest.
Wijl het krioelt van componisten, hier en overal, die allen een zekere graad van
talent bezitten, schijnt het netelige probleem mij echter onontwijkbaar, en een juiste,
snelle oplossing een simpele kwestie van rechtvaardigheid.

Een abstracte Bach
Wat is eigenlijk het abstracte in de muziek en hoe kan het zich uiten?
Een duidelijke en betrouwbare definitie van dat begrip bestaat voor zover ik weet
nog niet en schijnt me zeer noodzakelijk, wanneer degenen ten minste, die over
muziek spreken, niet met elkaar willen redeneren als de twee doven van menige
anecdote, welker humor ligt in de bijzonderheid dat zij samen praten zonder een
woord van elkander te verstaan.
Vooral wanneer men zich passionneert ten bate ener zienswijze (hetgeen gauw
gebeurt onder melomanen) zou het ontbreken ener heldere voorstelling van de zaak,
welke men verdedigt, tot de spijtigste averechtsheden kunnen leiden en op
dwaalwegen zonder uitkomst.
Want als ik de beschouwingen enigszins begrijp welke werden gepubliceerd in
het programma der Bachweek die op het einde van vorige maand met een devote
wijding gehouden is door de Nederlandse Bachvereniging, dan zou de karakteriserende
eigenaardigheid der abstracte muziek hierdoor herkenbaar zijn dat elke instrumentatie
aan de abstractie min of meer te kort doet. Tegelijkertijd wordt die abstracte muziek
getypeerd als een verkondiging van de hoogste mysteries, en tevens wordt te
vermoeden gegeven, dat zulke geheimzinnige regionen van verheerlijking des te
gemakkelijker te bereiken vallen naar mate de muziek in haar verschijningsvorm
immaterieel blijft.
Deze gedachte werd afgeleid uit het feit dat Bach, bij twee der voornaamste werken
uit zijn laatste periode, de instrumenten welke hen moeten spelen, niet of nauwelijks
heeft aangeduid. Men besluit daaruit dat Bach met opzet die muziek gelaten zou
hebben in het gebied van het onstoffelijke, omdat er voor haar kern geen
verwezenlijking denkbaar was. Maar deze opvatting is pure fantasie en zij getuigt
van moedwillige veronachtzaming der meest onbetwistbare historische gegevens.
Want het komt bij de auteurs der XVIIe en XVIIIe eeuw niet honderden malen doch
duizenden malen voor, dat zij in hun composities uiterst gewichtige aanwijzingen
van instrumentatie en zelfs van notatie der stemmen verwaarloosden. Zij hadden dus
doende geen enkele bedoeling van abstractie of immaterialisering. Zij deden dat
eenvoudig wijl de muziek van hun tijd nog buitengewoon primitief georganiseerd
was en zij dus veel moesten overlaten aan toevallige, veranderlijke omstandigheden.
In 't algemeen genomen mogen de kunstenaars der XVIIe en XVIIIe eeuw gerekend
worden tot de minst abstracte, tot de meest concrete, de meest realistische der mensen.
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Reeds de gedachte zelf ener met voorbedachten rade immaterieel door Bach
geconcipieerde muziek is in haar uitgangspunt willekeurig en niet verdedigbaar. Zij
is ook niet houdbaar in haar consequenties. De eerste logische gevolgtrekking immers
zou moeten zijn, om aan hetgeen Bach uit het ontastbare, onzienlijke heeft
overgebracht in onstoffelijke gedaante zijn immateriële gestalte niet te ontnemen,
het niet te bezwaren, te bezoedelen met enige werkelijkheid van klinkend geluid, het
niet te spelen kortom, het te laten wat het is: noten-schrift, even zwijgend en
onbegrijpelijk als de letter-tekens nog zijn der Azteken en der vroegere bewoners
van het Paas-eiland. Doch zover gaan niet onze theoretici van een immateriële,
gedesincarneerde Bach. Hoewel de componist geen instrumenten voorschreef, gunnen
zij hem er enkele. Anders zouden er met hun theorie der abstractie geen uitvoeringen
mogelijk zijn. Maar zij gunnen hem slechts het strikte minimum. Juist genoeg
instrumentale stoffelijkheid als een auteur nodig heeft om door ons begroet te kunnen
worden als een bewoner van het Generzijds; en juist genoeg ook om de tegenspraak
met de theorie der vergeestelijkte immaterialiteit niet te zeer in 't oog lopend te maken,
zichzelf niet ermee te weerleggen en te logenstraffen.
Het idee ener abstracte muziek brengt automatisch een tweede gevolgtrekking
mee welke ons dwingt het te verwerpen, ook al zou het niet reeds onmotiveerbaar
en onbruikbaar zijn. Wie de instrumenten beschouwt als vernederende en
belemmerende werktuigen voor het zuivere denken, en hun hulp weigert, kan niet
anders menen dan dat ook de mens die de instrumenten met een zeker subjectivisme
bespeelt, een verhindering is voor de manifestatie der zuivere gedachte, en ook den
mens met de mogelijkheden zijner aandoeningen zullen de theoretici van het
immateriële kunst-werk uit de muziek moeten verbannen.
Zij doen dit inderdaad. Zij vertolken elk onderdeel van dat Musicalische Opfer en
Die Kunst der Fuge, de beide grote meesterstukken van de oude Bach, naar aanleiding
van welke ik deze discussie open, zij intoneren elke noot dezer lange en
bewonderenswaardig gevarieerde klank-geschiedenissen in dezelfde kleurloze,
gevoelloze, absente, objectieve, mechanische, zogenaamd vergeestelijkte toon. Alsof
de geest die blaast waar hij wil, niet in wezen vuur is en hartstocht, alsof de lauwen
niet zullen worden uitgespuwd! Langs alles echter wat hen zou kunnen terechtwijzen
gaan de aanhangers der immateriële abstractie als blinden voorbij. Zij zien niet door
hoeveel verschillende aardse, hemelse en zelfs infernale belichtingen de loutere
gedachte van Bach gepelgrimd heeft. Zij zien niet hoe hij geleidelijk in de Kunst der
Fuge vaart neemt, die langzamerhand grandioze, apocalyptische wieling en werveling
wordt. Als zij het zagen zouden zij van dit epos in klank niet maar alleen de eerste
helft uitvoeren (alsof het een reeks van enkel formalistisch samenhangende fuga's
was in plaats van een rij psychologisch gegroeide, dramatische zangen), en ons zo
te midden der actie laten steken. Zij zien zelfs niet wie en hoe Bach geweest is: een
vroom burger, ja. Maar eveneens een man die een apostolische, profetische passie
had voor de kerk welke hij muzikaal diende. Een bezadigd burger, ja. Maar ook een
man die bij twee vrouwen twintig kinderen verwekte, van wie vijf bijna even geniaal
begaafd waren als hij. Een bescheiden, eenvoudig burger, ja. Maar ook een man die
in zijn knechtschap zich zeer goed van zijn uitnemendheid bewust was, die nimmer
geschipperd heeft, en wiens kunst één lang, halsstarrig verzet, protest, uitdaging is
geweest, taaie, dappere strijd tegen het kleingeestige milieu waarin hij woonde. Een
dromer, ja, een extaticus, een visionnair, een bezetene dikwijls. Maar ook een man
die zelf zijn clavecimbel en orgel stemde, die zelf een instrument verzon en bouwde,
dat hij viola pomposa noemde, die op gevorderde leeftijd, en nog toen hij het gezicht
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ging verliezen, zijn eigen composities in koper graveerde. Een gewoon mens, ja,
maar een mens die overvloeide van vitaliteit, van liefde, van realiteitszin in alles.
Precies het tegenovergestelde van een abstract, immaterieel peinzer.
Er zijn helaas geen bewijskrachtige, onomstotelijke documenten op grond van
welke men zou kunnen verbieden om de melodieën en harmonieën die zulk een
volbloedig mens schreef, te ontzenuwen, te ontmensen, te mummifiëren. Want in de
manuscripten van Bach zijn de voordrachttekens uiterst schaars, gelijk bij alle
componisten van vroegere eeuwen, toen de vertolker nog in een direct, instinctief
verband stond tot de muziek welke hij speelde, toen een auteur vertrouwen kon op
de levendige, intuïtieve natuur van zijn uitvoerder.
Er is echter ook geen spoor van document waarmee degenen hun bedrijf zouden
kunnen wettigen die, goochelend met mooie woorden als immaterieel, abstract, de
psyche en het temperament van Bach, soms vulcanisch, dikwijls tragisch, altijd
sanguinisch en actief, nooit saai, nooit temend, nimmer sentimenteel, steeds uitbundig,
steeds waakzaam en paraat, pogen te reduceren tot de alledaagse maat, tot de vale,
grauwe reflex der kleinste, koudste zielen van deze tijd. Alles wat wij met reden
kunnen gissen of afleiden uit de gedragingen en de werken van de man Bach, is met
die ontluistering en ontkrachting in fel contrast.
Wij hebben ook geen traditie, waarmee wij onze opvattingen zouden kunnen
motiveren, want onmiddellijk na het overlijden van Bach viel zijn werk geheel in
vergetelheid en bleef er gedurende vijftig jaar. Het soort van leven dat wij Bach
zullen verlenen, de accenten, de tempo's, de kleuren, waarin wij hem horen, de graad
van warmte welke wij door hem wensen te ontvangen, hangen uitsluitend af van
onze eigen innerlijke geneigdheid en voorkeur.
Zij echter die de bleke, ontvleesde Bach kiezen, (een verstorven Bach derhalve,
wiens muziek aan Richard Wagner nimmer Die Meistersinger zou hebben kunnen
inspireren) zij die ons zonder geldige redenen een abstracten, immateriëlen Bach tot
hoogste voorbeeld stellen, behoren zich nauwgezet te vergewissen naar welke einders
de perspectieven wijzen waarin zij de meester plaatsen. Zij voeren naar het
gestalteloze land der schimmen waarvan een Homerische held, toen hij eruit
opgeroepen werd, zei, dat hij liever slaaf was hier op aarde dan koning in dat rijk
daarginds. Zij wenden ons naar een gebied waar ieder gelijk is en zonder
herkenningsteken. Wanneer ik bij Bach alles schrap, het daimonische, het levende,
dat hem hier kenmerkte als persoonlijkheid, als genie, wanneer de vertolker elke
opvlamming, elke der menigvuldige werkingen van het genie met voorbedachten
rade uitschakelt en negeert, dan zie ik geen verschil meer en zelfs geen kans op
verschil tussen een meester als Bach en een perfect doch onbezield fuga-schrijver
als Simon Sechter.
Hoewel deze Sechter dermate knap was dat Schubert, even voor zijn vroege dood,
nog lessen bij hem wilde nemen, en dat Bruckner, toen hij zijn eerste symphonieën
reeds beeindigd had, zijn studie bij hem ging voltooien, wens ik een Sechter niet te
verwarren met een Bach.
Maar onder de gezichtshoek der abstractie wordt dit dilemma onontkomelijk. Het
schijnt mij toe, dat hierdoor elke abstrahering, elke depersonalisering in de muziek
zich zelve veroordeelt.

Een dubbel schandaal - Het Concertgebouw herdenkt Hitler
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‘In Memoriam’ schreef de drie-en-tachtig-jarige Richard Strauss onder de laatste
notenbalk van zijn nieuwste partituur, welke hij Metamorphosen noemde, en hij
dateerde: Garmisch, 12 April 1945. Op deze dag naderden de geallieerden Berlijn
en Berchtesgaden tegelijk, waar Garmisch in de buurt ligt. Hitler maakte plannen
voor een theatrale dood, welke indrukwekkend moest worden als 't slottoneel der
Götterdämmerung. Strauss, die zijn ganse lange leven nog nooit gerouwd had, niet
in 1918, en niet vóór 1944, begon redenen te krijgen om te treuren. Zonder veel
moeite kon hij gissen, dat de heer die hij geëerd en gediend had, zijn einde naderde.
Een week nadat Strauss de datum zette onder het beëindigde werk verdween de
neronische misdadiger die Europa stortte in een onvergeeflijke ramp, en hij had reeds
een grafzang. Geen zijner millioenen slachtoffers was door een componist herdacht
en uitgeluid, maar de afzichtelijke beul die hun lijden en hun ondergang gebood
kreeg deze hulde. Als hoofdmotief van Metamorphosen koos Strauss een zeer
herkenbaar fragment uit de treurmars der Eroïca, een brok melodie dat in ieders
geheugen gegrift staat. En ieder weet ook met welke woorden Beethoven deze
zingende klacht heeft toegelicht: Ter herinnering aan een groot man. Bij Beethoven
stierf Bonaparte in 1804, toen hij, een ideaal verzakend, Napoleon I werd. Bij Strauss
stierf Hitler, die zoveel meer verzaakte dan Bonaparte, pas in 1945, en al wie
Metamorphosen hoort, ook de naverwanten der ongetelde martelaren, die werden
gefolterd en uitgemoord in naam van de Duitse gebieder, zullen zich genoodzaakt
zien, wanneer de muziek een beetje meehelpt, in een meewarige, elegische,
sympathische gezindheid de herinnering te bemijmeren aan zulk een grote man.
Dit zijn de zakelijke feiten, tegenover welke de bezoekers van het Concertgebouw
zich geplaatst vonden op Woensdag 1 en Donderdag 2 October 1947. Twee jaren
daarna. Al zou Strauss met Metamorphosen een meesterstuk geleverd hebben, ik
vraag of dergelijke trouweloze uitnodigingen geoorloofd zijn. Men had ze verborgen
gehouden. Niemand wist dat In Memoriam. Anders zou ik ook moeten vragen: Waar
was de jeugd van ons volk? Waar waren de kameraden van hen die vielen? Zijn zij
niet groter geweest dan de gehuichelde en gedrochtelijke held, wiens aandenken wij
gedwongen werden te bewenen?
Maar Metamorphosen is geen meesterstuk en wegens zijn vele intrinsieke
tekortkomingen heeft onze critiek het werk wederom unaniem veroordeeld. Ieder
die jong is, ieder die nog jong kan voelen, moet zulke muziek verachten. Zij
disqualificeert de ouderdom. Er zijn altijd machtige grijsaards geweest, een Leonardo,
een Titiaan, een Michel Angelo, een Tintoretto, een Vondel, een Goethe, een Rodin,
een Hugo, een Haydn, een Wagner, een Verdi, en tientallen anderen, die tot hun
hoogste leeftijd de creatieve energie onverzwakt bewaarden. Het is duidelijk dat
Richard Strauss nimmer behoord heeft tot deze categorie der alleredelsten. Doch hij
handhaaft en redt niet eens het lagere allooi zijner beste jaren, het platburgerlijke
standpunt tegenover de muzikale schoonheid, dat hij vroeger gewild heeft als het
zijne. Hij zakt tot verre beneden zijn eigen maat. Wat goed is en dragelijk in
Metamorphosen komt regelrecht van Beethoven, nam hij onbeschaamd bij Wagner.
Hij maakte een zó ongegeneerde copie van Wagneriaanse lyrismen, van sinds lang
verkleurde en verlegen Wagneriaanse stimulatie-middeltjes, hij pasticheerde zó open
en driest de wemelende Wagneriaanse polyphonie om ze te misbruiken als afgezaagde
trucjes, dat het niet eens de moeite waard zou zijn ze te signaleren, wanneer dr. Curt
Rudolf Mengelberg, de artistieke directeur van het Concertgebouw, en kersvers
gezuiverd, in zijn programma-toelichting de auteur van Metamorphosen niet uitriep
als ‘wijs man’, als ‘machtig represantant van heel een tijdsgewricht.’
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Ik zou kunnen veronderstellen dat dr. Curt Rudolf Mengelberg niet intelligent
genoeg, in gewone woorden gezegd te dom is, om te bemerken dat een compositie
als Verklärte Nacht van Schönberg, welke eveneens voor strijkorchest gezet werd,
en die reeds bijna vijftig jaren telt, een onvergelijkelijk actuelere techniek vertoont
dan deze ‘niet-ontaarde’ en seniele Metamorphosen van Strauss. Het is mogelijk dat
hem dit ontsnapte. Maar het is niet mogelijk dat dr. Curt Rudolf Mengelberg te dom
geboren werd om voor de duivel te dansen. Waarom verzweeg hij in zijn
propaganda-toelichting dat welsprekende In Memoriam onder de laatste notenbalk?
Hij was slim genoeg voor zulk een laffe list.
Neen. Dr. Curt Rudolf Mengelberg, nauwelijks gezuiverd, hervat zijn methode
van pacifieke Duitse penetratie, waarom ik dertig jaar terug hem en zijn oom Willem,
nog niet gezuiverd, reeds te lijf ging, en tegen wie ik de nederlaag leed. Hij herneemt
een bedrijf waarvan de juiste betekenis aan 't licht raakte in Mei 1940. Ik ook herneem
de strijd.
Ik boek de eerste ronde. Het is dr. Curt Rudolf Mengelberg gelukt ons onvrijwillig
te betrekken in een dubbel schandaal.
Een artistiek schandaal, omdat, zonder het oude en valse prestige van Duitsland,
een voos epigonen-stuk, een leeg en langdradig namaaksel als Metamorphosen
nergens gespeeld, nergens beapplaudisseerd zou worden.
Een moreel schandaal omdat, terwijl wij onze schuldeloze doden nog niet allen
hebben teruggevonden en opgenoemd, terwijl wij in de straten van Amsterdam en
onze andere steden nog gedenkstenen metselen en bloemen strooien voor hen die
daar werden neergeschoten, wij misleid zijn geworden om de lieflijke gedachtenis
te vieren van de bandiet, in wiens naam en op wiens bevel de moorden geschiedden.
Dr. Curt Rudolf Mengelberg zal mij misschien komen vertellen, dat de naam van
Adolf Hitler niet met zoveel letters bij het In Memoriam werd aangeduid. Inderdaad
niet, en dat ware het toppunt. Maar het verzwijgen dier letters behoort tot de vele
sluwe, laffe listen die bij Strauss tweede natuur zijn. Het schuwe wegmoffelen zelve
van dat In Memoriam onder de laatste pagina der partituur verraadt de slinkse toeleg.
Als Strauss de naam van hem aan wie hij zijn muziek wijdde, had kunnen zeggen,
zou hij hem dan verholen hebben? En is het niet reeds monsterachtig genoeg dat wij,
Nederlanders, luisterend in het Concertgebouw, met reden en met recht mogen
vermoeden, moeten duchten, dat wij worden meegetroond, binnengesmokkeld naar
een dankbare herdenking van Hitler?
In onze overige kunsten is een dergelijk dubbel schandaal onbestaanbaar. Het
gebeurde in onze muziek en het is mijn mening dat het straf verdient. Het is mijn
mening dat de recidivist dr. Curt Rudolf Mengelberg onmiddellijk en definitief
ontslagen moet worden uit de functie welke hij dermate berispelijk waarneemt in het
Concertgebouw. Het is mijn mening, dat de autoriteiten, onder wier bevoegdheid het
ontslag van dr. Curt Rudolf Mengelberg ressorteert, niet kunnen verzuimen wat een
nationale en een menselijke plicht is.

Oude rekeningen
Geloof me, het is niet de wraak welke mij drijft, wanneer ik hard en onverzoenlijk
ben tegenover dr. Curt Rudolf Mengelberg, die meer dan vijf en twintig jaren als een
schijnbaar onschadelijk en achtbaar mannetje in het Concertgebouw heeft
rondgescharreld. Neen, wij hebben onze doden niet te wreken. Zij verlangen geen
haat, geen wraak, daarvan ben ik zeker. Maar wij hebben te zorgen, dat zij niet
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stierven voor niets. Ten eerste is dit onze taak, omdat zij, de doden, het ons zouden
kunnen verwijten, wanneer wij de ideeën waarvoor zij vielen vergaten, en wij hen
dus lieten sterven voor niets. Van alle mogelijke verwijten zou ik dit het minst willen
riskeren. Vervolgens hebben wij ten bate van onszelf te zorgen, dat de gedachte,
voor welke onze doden zich offerden, blijve leven en zich vervulle. Want waar de
dood en de smart van onschuldige duizenden en millioenen nutteloos en ijdel worden,
wat kan daar het leven nog betekenen? Wat zou een wereld zijn, waar zo'n offer geen
waarde en geen zin meer heeft?
Naast deze onontkomelijke overwegingen van praktische aard zijn het ook hoge
muzikale en culturele belangen die ons vandaag dwingen te onderzoeken waarom
de artistieke leider van het Concertgebouw, dr. Curt Rudolf Mengelberg, wanneer
hij de keuze heeft uit honderden meesterstukken van het verleden en uit dozijnen
meesterstukken van het heden, voor de derde keer binnen zeer korte tijd aan zijn
abonné's een werk voorzet van de heer Jan Koetsier, met wie vergeleken Cornelis
Dopper en menig andere muzikale nulliteit haast prijzenswaardig schijnen. Ik mag
veilig schrijven ‘voor de derde keer’ zonder onnauwkeurig te worden. Al bevond dr.
Curt Rudolf Mengelberg zich het vorig jaar nog met verlof en op wachtgeld, zijn
duistere activiteit heeft niet gerust in het Gebouw, en hij trouwens was het onder
wiens bewind de heer Jan Koetsier in 1942 daar werd aangesteld tot tweede dirigent
van het orchest.
Wij waren toen in oorlog. Hier wapperde de vlag met het hakenkruis, zoals zij
wapperde in de top van de Eiffeltoren. Zelfs de minste benoeming geschiedde met
Duitse goedkeuring, zo niet op Duits bevel. Toen de heer Jan Koetsier in die dagen
onzer vermorzeling gekozen werd als dirigent te Amsterdam, kwam hij recht uit
Duitsland, recht uit Berlijn. Kort te voren was hij hier geïntroduceerd als componist
door een Duitser uit Hamburg, de dirigent Eugen Jochum. Men kende nauwelijks
andere antecedenten van hem dan deze, en niemand, uitgezonderd enkele ingewijden,
kent ze ook nu. Zij vergezellen hem als zijn schaduw. Ik mag er uit afleiden dat
iemand, gekomen uit Duitsland, benoemd met instemming der Duitsers, stellig niet
anti-Duits kon zijn. En wie toen, in 1942, niet anti-Duits was, wat was hij dan? Vraag
het aan hen die voor ons sneuvelden, als gij het juiste antwoord wenst te krijgen.
Wanneer een dergelijk verleden uitgewist kon worden met de schorsing waartoe
de heer Jan Koetsier veroordeeld werd, zou ik erover zwijgen. Maar het is niet
uitgewist. Hijzelf doet het duren. Hij onderstreept het. Hij dringt het ons op. Hij
tracht ons tot medeplichtige te maken.
Want toen de bijna volslagen onbekende dirigent, met behulp van dr. Curt Rudolf
Mengelberg en met steun der Duitse overweldigers, gepromoveerd, gebombardeerd
werd uit een obscure positie zonder roem naar een podium van de eerste rang, bracht
hij als componist in zijn bagage alle beloften mede van een bloed-en-bodem-echte
Adolf Hitler-stijl.
Deze stijl, cocktail van de Lustige Witwe (een der complexen van de Führer wiens
jeugd zij verblijd heeft) met een dosis aangelengde Wagner en een scheut opgeblazen
Bruckner, deze misselijke en protserige, banale en pedante, droge en kleffe, verwaande
en vervelende stijl had in ons land nog geen vertegenwoordiger. Reeds las ik of
hoorde ik dozijnen Nederlandse compositie uit de laatste twintig jaren zonder zulke
affreuze mixtuur te ontmoeten, behalve bij de Henk Bijvanck der
Bevrijdingssymphonie, die tot 1944 in Wenen vertoefde alvorens haar voor ons te
componeren, en voor ons te kunnen laten spelen, behalve bij den heer Jan Koetsier,
die op weg is de officiële componist te worden van het Concertgebouw.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

De rekeningen der oorlogsjaren zijn dus lang niet vereffend. Zij lopen nog en
nieuwe fouten, nieuwe schulden stapelen zich op. Zie wat dr. Curt Rudolf Mengelberg
uitvoert op een post waarvoor hij, volgens het advies van de Ereraad die hem vonniste,
niet geacht kon worden geschikt te zijn. Nauwelijks op onverklaarbare wijze hersteld
in een functie, waar hij slechts verderfelijk kan handelen voor onze muziek, heeft
hij geen grotere haast dan Wilhelm Furtwängler, die met veel moeite gezuiverd werd,
naar Amsterdam te nodigen. Bewees iemand ooit flagranter de gemotiveerdheid van
een advies dat luidde als een veroordeling? En zie wat de heer Jan Koetsier
componeerde met zijn ‘Muziek voor vier orchesten’! Alles in dit werk, dat door onze
critiek wederom unaniem werd verworpen, is Duits, en Duits-reactionnair,
Hitleriaans-Duits geïntoneerd en georiënteerd. Tot aan de
Lustige-Witwe-sentimentaliteit van het Scherzo, tot aan de humbug en de snoeverij
van zijn titel toe. Want het is pure bluf en boerenbedrog om te praten van vier
orchesten, wanneer men de verschillende groepen waaruit elk orchest bestaat
ternauwernood anders hanteert dan gebruikelijk was sinds Haydn en Mozart. Wat
overigens zou deze pochende, pralende maar leeghoofdige auteur met vier orchesten
moeten aanvangen? Voor een enkel orchest heeft hij reeds niet phantasie en inventie
genoeg.
Neen, de rekeningen zijn nog niet vereffend en wij halen er geen streep door. Er
werden te veel offers gebracht, die resultaten eisen, willen de offers zelve niet
bedriegelijk schijnen. Er is te veel geleden, te veel gehoopt en ook te veel geslikt,
verkropt terwijl wij schuilen moesten, terwijl onze vrienden voor het executiepeloton
traden, de gaskamers binnengingen, of terwijl zij vielen op een slagveld, er is te veel
verwacht van de toekomst, te veel bemind van de toekomst, om de smaad, de schande
te kunnen gedogen van zulk een simpele terugkeer naar vroegere corruptheden,
vroegere gezindheden, naar de pestilente atmosfeer van 1940.
De mannen, die dit dreigend en afzichtelijk verleden proberen te restaureren in
onze muziek, moeten verdwijnen. Wij hebben er niets op tegen dat gezuiverden vroeg
of laat weer aan het woord komen of aan de slag gaan. Doch op voorwaarde dat zij,
die zich gedurende vijf jaren prostitueerden voor beschermers die onze beulen waren
en van wier gunsten zij schaamteloos profiteerden, duidelijk tonen iets geleerd te
hebben. In geen enkele omstandigheid echter en op geen enkele voorwaarde kunnen
wij hen voorlopig dulden in een verantwoordelijk en richting-gevend ambt. Zij hebben
ons, weerlozen, te lang geringeloord en begnuifd dan dat zij niet zouden wanen,
wanneer wij hun die vrijheid schenken van doen en laten, dat wij ons opnieuw aan
hen zullen onderwerpen. Karakterloos als zij zijn, dermate karakterloos, dat dezelfde
dr. Curt Rudolf Mengelberg, die op bevel der Duitsers Mendelssohn schrapte van
de Concertgebouwprogramma's, deze componist voor zijn 100ste sterfdag wil gaan
vieren met een toespraak, karakterloos als zij bleken in een onovertrefbare graad,
kunnen zij zich in een handomdraaien geen karakter verwerven. Sinds enkele maanden
uitdaging bij uitdaging voegend hebben zij zich durven verbeelden, dat wij ons willig
zouden schikken in dit verraad aan onze overtuiging. Zij verdienen niet het geringste
vertrouwen meer. Een persoon als dr. Curt Rudolf Mengelberg, die, na zijn vrijheid
herkregen te hebben, het afdoend bewijs leverde voor de gegrondheid van het vonnis
dat hem trof, is de eerste die verdwijnen moet.

De ‘Metamorphosen’ van Richard Strauss
(ingezonden)
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Het zij mij vergund de kwestie van de ‘Metamorphosen’ van Richard Strauss, door
de heer Vermeulen in het vorige nummer van De Groene ietwat convulsief te berde
gebracht, tot normale proporties terug te brengen.
M.i. moet het volkomen uitgesloten worden geacht, dat dit werk, in opdracht van
de Zwitserse dirigent Paul Sacher voor het Basler Kammerorchester gecomponeerd,
als een hulde aan de nagedachtenis van Hitler of het nationaal-socialisme kan zijn
bedoeld. Het is toch immers vrij algemeen bekend, dat Strauss bij de machthebbers
van het Derde Rijk allerminst persona grata was; trouwens, hij had met zijn Joodse
schoondochter en zijn half-joodse kleinkinderen, zijn Joodse tekstdichters Hugo von
Hofmannsthal en Stefan Zweig en zijn Joodse uitgever Fürstner weinig reden, zich
tot het Hitler-régime aangetrokken te voelen en hij heeft daarvan ook nooit een
geheim gemaakt. Toen ik hem in Febr. 1946 te Baden bij Zürich ontmoette en de
gelegenheid had, een avond lang met hem alleen te zijn, liet hij zich met onverholen
bitterheid en afkeer uit over de man, die volgens zijn zeggen Duitsland ten gronde
had gericht. Voor de heer Vermeulen zullen deze uitlatingen post festum wellicht
een overtuigend bewijs van huichelachtigheid zijn; zij passen echter geheel in het
beeld, dat Stefan Zweig in zijn autobiografie ‘Die Welt von gestern’ van Strauss en
zijn verhouding tot de Nazi's heeft gegeven, naar aanleiding van de
gemeenschappelijke arbeid aan de opera ‘Die schweigsame Frau’, welke nog in 1934
te Dresden haar première beleefde.
Wat de componist met dit ‘In memoriam!’ dan wel bedoeld heeft, is mij niet
bekend. Het zou mij trouwens alleen uit een biografisch oogpunt interesseren; de
overweging, of deze ‘Metamorphosen’ al dan niet behoren te worden uitgevoerd,
dient voor mijn gevoel uitsluitend te worden bepaald door de kwaliteit. Nu moet ik
bekennen, dat ik deze muziek, waarvan ik de partituur reeds meer dan een jaar lang
heb kunnen bestuderen, om allerlei eigenschappen zeer hoog schat. Dit zal dan wel
aan mijn verachtelijke muzikale instelling liggen. Het is een kleine troost, dat ik
hierin niet helemaal alleen sta; zij die het werk hebben gedirigeerd en gespeeld zijn
er, voor zover mij bekend is, vol bewondering voor en gedurende de afgelopen twee
jaren hebben de ‘Metamorphosen’ een ware zegetocht over de wereld gemaakt. Maar
nu blijkbaar de Amsterdamse muziekcritiek het stuk unaniem heeft veroordeeld, zal
dat wel anders worden.
EDUARD REESER
Daar overreding mogelijk blijft, zelfs in een zaak als deze, waarbij over en weer
zoveel passies betrokken zijn, zal ik beproeven om met enkele kanttekeningen op
het schrijven van de hooggeleerde inzender, de normaliteit en het houdbare mijner
opvattingen te staven.
1. Sinds wanneer is het componeren in opdracht van een Zwitsers dirigent een
garantie voor de kwaliteit der bedoelingen van de muziek?
2. Werkelijk! Was Richard Strauss bij de machthebbers van het Derde Rijk
allerminst persona grata?
Waarom werd dan de première zijner laatste opera Friedenstag in 1938 met grote
ophef uitgezonden door de ganse Duitse Radio? Wij waren toen in de periode van
München, uit welke stad ik Daladier als een geslagen man maar bejubeld door de
ganse Parijse Vijfde Colonne zag terugkomen. Friedenstag leende zich perfect om
als een der vele narcotische middelen gebruikt te worden waarmee de propaganda
van Goebbels, de illusies van een vredelievend Duitsland over de wereld strooide.
Als Strauss geen persona grata was, waarom werd dan in Juni 1944 zijn tachtigste
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verjaardag op hoog bevel in Frankrijk gevierd met een uitvoering van bijna zijn
gezamenlijke oeuvre door radio, opera en orchesten?
3. Wanneer Richard Strauss zich in 1946 te Baden bij Zürich met ‘onverholen
bitterheid’ uitliet over Hitler, waarom deed hij het dan niet in 1940? Waarom niet in
1933? Waarom zat hij 12 April nog in Garmisch? Waarom deed hij niet als Thomas
Mann, Heinrich Mann, Hindemith, en vele andere uitnemenden, onder wie, volgens
de geruchten, enkele geleerden die bijdroegen tot de vervaardiging van de atoom-bom?
Als hij in onverholen bitterheid gebroken had met Hitler en zijn bende, dan zou hij
nu persona grata zijn hier, te Amsterdam. Dan had hij ook ‘post festum’ (goede term
voor ons aller tragedie) op de afloop van de oorlog geen jammerende treur-muziek
geschreven, doch misschien een triomf-zang.
4. In Mahlers brieven, gepubliceerd door Alma Maria, kan men ook bijzonderheden
vinden over het karakter van Strauss, en zeer pittoreske, zeer fnuikende. Zij verklaren
veel; wellicht alles.
5. Het is een dilettantisch standpunt om zich alleen voor dat In Memoriam te
interesseren uit biografische overwegingen. Ik kan en wil dat standpunt niet delen.
Ik denk aan hen, die vielen. Ik denk aan hen die een vriend, een kameraad, een
geliefde niet hebben teruggezien. Het zand van menig graf is mij voor een dilettantisch
l'art pour l'art standpunt nog te vers.
Wanneer dat weggemoffeld ‘In Memoriam’ niet bedoeld was voor Hitler, of voor
het Derde Rijk, voor wie dan wel?
6. De waardering der muzikale hoedanigheden van Metamorphosen is kwestie
van instelling. De heer Reeser is inzake muziek Duits ingesteld, wat zelfs blijkt
wanneer hij een studie wijdt aan de Wals waarin het bestaan van Franse walsen,
gedurende het tweede keizerrijk o.a., zelfs niet vermoed wordt. Deze Duitse instelling
verhindert de heer Reeser klaarblijkelijk om te bemerken dat er in Metamorphosen
geen noot voorkomt welke niet geschreven had kunnen worden in 1890, en toen
reeds verouderd klonk.
De vraag was en is, of in die Duitse instelling, na de ‘feestelijke’ resultaten, welke
zij hier en in Europa heeft gegeven, stekeblind mag worden volhard.
7. Des te erger wanneer de Metamorphosen een ware zegetocht over de wereld
maakten. Dit getuigt niet tegen de Amsterdamse muziek-critiek. Zij is in de
minderheid. Maar de numerieke factor heeft nimmer beslist over de geldigheid van
een mening. Ten minste niet voor gezonde hersens. Ondertussen zou het inderdaad
gewenst zijn wanneer sommige dingen anders werden, want in de afgelopen twee
jaren zijn nog een paar andere, gevaarlijke ideeën, tegelijk met Strauss een tocht over
de aarde begonnen.
M.V.

Nog één keer Richard Strauss
Wat dwingt hem om anoniem te blijven, de auteur die in Elseviers Weekblad van 18
October zich geneigd verklaart te denken over de zaak Strauss en dr. Curt Rudolf
Mengelberg ‘dat men hier te doen heeft met een persoonlijke campagne waarvan de
motieven bezwaarlijk edel kunnen zijn’? Waarom durft hij niet te tekenen met een
naam, de auteur die zulke insinuaties nodig heeft om een betoog te schragen dat geen
stand houdt en dat hij voeren moet met een aantal ‘het lijkt nauwelijks waarschijnlijk’?
Wie niet moedig genoeg is om zich ronduit te noemen wanneer hij zonder grond
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iemand beticht van eerloze beweegredenen, wanneer hij Amsterdamse critici
onbekooktheid verwijt, wanneer hij beweert dat zij zich internationaal blameren en
onze stad maken tot de risee van de gehele muzikale en kunstzinnige wereld, een
dergelijke schrijver blameert zichzelf.
Omdat deze naamloze verdediger van een slecht geval vaag beseft dat het nooit
als argument zou kunnen gelden voor wat ook, wanneer nog meer steden en landen
dan hij opsomt het geheugen reeds verloren of het listig verheimelijkte In Memoriam
niet bemerkt hadden; omdat hij het onprettige gevoel heeft te zitten met een dr. Curt
Rudolf Mengelberg die in een glazen huis woont en dus zijn eigen ruiten niet zal
ingooien (wat een barre leugen is, want de twee Mengelbergs hebben hier een der
sterkste betonnen bunkers bezet, waaruit zij gedurende meer dan vijf-en-twintig jaar
een meester als Toscanini, die in alle grote steden der wereld dirigeerde behalve te
Amsterdam, hebben weten te weren); omdat het ‘nauwelijks waarschijnlijke’ van
een commercieel genie als Strauss dat zichzelf onmogelijk gaat maken met een
onmogelijke dedicatie, óók een smoesje is waar niemand inloopt, want die dedicatie
zat verborgen onder de laatste noten-balk en die dedicatie is nergens bespeurd noch
besproken, uitgezonderd hier, en uitgezonderd bij enkele geïsoleerde emigranten in
Amerika; omdat de niet noembare verdediger van een schandaal gaarne voor de dag
zou komen met iets soliders dan praatjes, die hij ‘feiten’ titelt, en gaarne misschien
ook zichzelf zou sussen, daarom heeft hij tegen de ‘dwaze beweringen’ der
Amsterdamse critici iets gezocht wat hem niet dwaas schijnt, verstandig, waarmee
men hout snijdt. En hij heeft er op gevonden dat Strauss zijn gemaskeerde In
Memoriam geschreven zou hebben op zichzelf. Als een sluiting, als een afscheid van
een zestigjarig componisten-leven. Als een soort van weemoedige viering zijner
diamanten bruiloft met de Muze!
De armgeestige anonieme pleiter in dit overbodig geding zegt, dat hij ‘geen enkele
steekhoudende reden’ ziet ‘om aan deze explicatie te twijfelen’. Hij geeft zijn ogen
niet de kost. Maar wij wel, en wij zullen hem ziende maken, of hij wil of niet. Ik
behoef hem slechts te verzoeken te letten op een datum die historisch is: Richard
Strauss debuteerde in de muziek op 11 Maart 1881 te München. Zijn zestigjarige
bruiloft met de Muze viel dus in 1941. Zijn In Memoriam dateert van 12 April 1945.
Het kwam dus vier jaar te laat. Maar al zouden wij, met een inschikkelijkheid welke
niet past in een geval als dit, kunnen aannemen dat een herdenking vier jaar te laat
mag komen, een paar andere, onvermijdelijke vragen doen de hypothese ener eigen
commemoratie afdoend te niet: Waarom titelde Strauss zijn Metamorphosen niet
ronduit In Memoriam m e a m , als hij zulke gedachten had gekoesterd? Dit zou
aangrijpend geweest zijn, en hij kon dat gissen. Hij had dat kunnen doen. Strauss
heeft nooit uitgemunt door bescheidenheid. Hij heeft zichzelf geschilderd en
verheerlijkt in zijn Heldenleben. Waarom bouwde hij dat In Memoriam meam dan
niet op eigen thema's uit vroegere werken? Ook dat had aangrijpend kunnen worden,
en hij kon dit gissen, want veel, verschrikkelijk en onmetelijk veel was in de zestig
jaren van zijn kunstenaarsbestaan tragisch gemetamorphoseerd. Waarom daarentegen
nam hij het Bonaparte-thema van Beethoven (wiens uitgeleide van de Franse Consul
geen legende is!), dat voor een oplettende hoorder noodzakelijkerwijze politieke en
actuele associaties van gevoelens en gedachten moet wekken? Waarom, ten slotte,
als Strauss niets te verbergen had, waarom dan moffelde hij zijn ‘In Memoriam’ weg
in een verloren achterhoekje zijner partituur?
De onnoembare pleitbezorger van Elseviers Weekblad schaamt zich niet voor
bewijsvoeringen, die elk eerlijk mens blozend zou aarzelen te gebruiken wegens de
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doorzichtige kwade trouw waarvan zij getuigen. Hij argumenteert dat op 12 April
1945, toen Metamorphosen voltooid werd, Hitler nog in leven was. Ik weet dit. Maar
sinds twee maanden waren Hitler en het Derde Rijk op sterven na dood, en dat ook
wist ieder, vooral Strauss, gelijk ieder weten kan, dat een partituur als Metamorphosen
niet geschreven wordt in één dag, noch in één week, zelfs niet door een oude,
geroutineerde technicus als Strauss. De naamloze verdediger van zijn vriend dr. Curt
Rudolf Mengelberg beweert eveneens dat Strauss sinds 1944 in Duitsland verboden
was en dus niet veel neiging kon voelen om Hitler te betreuren. Het is alleen maar
jammer dat zulk een verbod nooit bekend werd. Het is alleen maar jammer dat
niemand een dergelijk decreet tot nu toe kon citeren. Het is alleen maar jammer dat
ikzelf in Juni 1944, terwijl de invasie-troepen de Westwall van Normandië reeds
hadden doorbroken, maar terwijl Rommel nog niet verslagen was, heb bijgewoond
hoe Strauss' tachtigste verjaardag op militair bevel in Frankrijk geëxploiteerd is met
een uitvoering van tientallen zijner werken (men doet wat men kan!) om het
vertrouwen der Franse collaborateurs in het Duitse genie ongeschokt te handhaven.
Maar hadden wij bewijzen nodig als dat perfide In Memoriam? Is het eigenlijk
niet ongelooflijk, dat er nog verschil van appreciatie kan bestaan over de houding
van Strauss jegens een mensonwaardig bewind, over de houding van Strauss in een
barbaarse oorlog en jegens barbaarse bevelhebbers? Zie dan, en oordeel! Zij, de
Gehangenen van Neurenberg en de melodramatische zelfmoordenaars der Berlijnse
Reichskanzlei, zij hadden op het operatie-toneel der Kultur sinds jaar en dag nog
slechts één toonbare vlag. Zij droeg een over de ganse wereld fameuze naam: Richard
Strauss. Hij was dermate fameus op beide halfronden, dat hij zich Joodse familie
mocht veroorloven en Witze op het Derde Rijk en zijn potentaten. Hij was hun enige
en laatste troef; hun enige reclame-zuil, welke nog overeind stond, het laatste
sandwichmannetje waarmee zij konden rondwandelen. Te Parijs hadden zij het
geprobeerd in de Opera met Werner Egk en Pfitzner, maar ondanks een behoorlijke
propaganda vielen die beide knutselaars als bakstenen. Hindemith was weg; Bartok
weg; de grote schrijvers weg. Waarlijk, Strauss was hun enige en laatste kaart, de
enige wereldberoemde kunstenaar die niet vertrok, die niet openlijk protesteerde, en
die voortwerkte in dienst der Nazi's. Zij hielden misschien niet overmatig van hem,
en hij hield weinig van hen. Maar zij hadden hem nodig en hij liet zich gebruiken.
Als een pruttelende slaaf. Toen Japan midden in de oorlog het 2500-jarig bestaan
vierde van zijn Keizerrijk, en toen de kunst van Hitlers Duitsland bij de plechtigheden
te Tokio een afgezant niet missen kon en toen er niemand was om Duitsland daar
met ere te vertegenwoordigen dan Richard Strauss, toen componeerde Strauss voor
de mikado een feest-muziek. Ziehier een werk dat dr. Curt Rudolf Mengelberg, die
Strauss bewondert als ‘een wijs man’, als ‘de machtige representant van heel een
tijdsgewricht’, nog eens op de programma's kan brengen van het Concertgebouw.
Ik vraag: Is er iets verachtelijker dan een vermaard kunstenaar, die zich willoos
laat gebruiken en misbruiken door bandieten wier sympathie hij niet eens kreeg, en
voor doeleinden welke hij misdadig oordelen moest, wanneer hem nog een greintje
moreel begrip overbleef? Van 1933 tot 1945 heeft de vlag van Richard Strauss zonder
onderbreking een Duitse lading gedekt, welke van jaar tot jaar afschuwelijker werd.
En is iemand minder op zijn plaats als artistiek leider van het Concertgebouw, als
arbiter der Nederlandse muziek, verdient iemand méér om onmiddellijk weggejaagd
te worden van zijn post dan dr. Curt Rudolf Mengelberg, die een verrader van elk
ideaal als Strauss, die een huurling, te ronselen voor elk misdrijf, als Strauss, tot ‘wijs
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man’ uitroept en hem in het centrum onzer civilisatie voorstelt als vereringswaardige
figuur?
Dit heeft lang genoeg geduurd. De zuiver-muzikale hoedanigheden van Richard
Strauss zijn reeds in 1908, toen er van politieke wanstaltigheden nog geen sprake
was, gewogen en te licht bevonden door Romain Rolland, en de uitnemendste geesten
van onze tijd, Debussy, d'Indy, Ravel, Diepenbrock, te veel om allen te noemen,
hebben dit oordeel bekrachtigd. Sinds 1908 heeft Strauss werk op werk gestapeld,
doch niet meer geëvolueerd. De heerschappij van Strauss eindigde met een catastrofe
en een lijkzang. Ook hier, ook voor ons, behoort die heerschappij gesloten te zijn,
en de leiders op wie zij steunde, de leiders Willem en dr. Curt Rudolf Mengelberg,
die zich òf koppig of kortzichtig, òf dom en achterlik genoeg toonden om de
mentaliteit van Strauss en haar voosheid te willen bestendigen, moeten ten bate onzer
muziek, ten bate van ons gehele culturele leven, ten bate van de Nederlandse geest
onherroepelijk en aanstonds worden verwijderd.

Positie onzer muziek
Toen Van Beinum drie weken geleden een rondreis begon over Italië naar
Groot-Brittannië, heeft hij laten weten, dat de muziek der verschillende landen waar
hij dirigeren ging, zijn actieve belangstelling zou ontvangen. Dit is een uitstekend
standpunt, alleen reeds wegens redenen van elementaire hoffelijkheid. Het zou bijna
beter zijn dan het mijne, dat ik hier 't vorig jaar heb uiteengezet, wijzend op de plichten
van een Nederlands dirigent jegens de kunst der omgeving waaruit hij ontstond en
die hem afvaardigt, wijzend ook op de langdurige verwaarlozing en vernedering
onzer muziek tegenover de buitenlandse openbare mening, en de onvermijdelijk
deprimerende, devaluerende gevolgen dier systematische geringschatting op onze
componisten. Het standpunt dat Van Beinum koos zou werkelijk bijna beter zijn, en
alleen reeds uit overwegingen van elementaire wellevendheid (men dringt zich niet
op, men loopt niet te koop, men is bescheiden), het zou misschien verdedigbaar zijn,
doch dan slechts op deze voorwaarde: dat het niet unilateraal blijft, dat het algemeen
en wederzijds wordt toegepast. In de best denkbare omstandigheden behoudt het nog
dit nadeel: terwijl de Nederlandse dirigent in Milaan, Napels, Parijs en Londen zich
interesseert voor nieuwe Italiaanse, Franse, Engelse muzieken, dirigeert de
buitenlandse orkest-leider in Amsterdam of Den Haag een Hollandse compositie,
maar ondertussen komt de Nederlandse muziek niet over onze grenzen, en geraakt
zij niet tot internationale openbaarheid. Want de voortreffelijkste radio-uitzending
kan voorlopig nergens de reële uitvoering en het persoonlijk magnetisme vervangen,
noch als basis dienen ener betrouwbare waardering; daarover is iedere musicus het
eens.
Desnoods, omdat wij bescheiden moeten zijn, omdat een geweldige achterstand
niet in een vloek en een zucht kan worden ingehaald, kan men zich met Van Beinum's
standpunt vergenoegen. Als er een onderlinge afspraak bestaat tussen de gevierde
dirigenten, zou ik met de vriendelijkste eerbied willen opmerken, dat verleden jaar,
toen Adrian Boult een ouverture van Wagenaar, Bruno Walter en Charles Munch
een paar liederen van Diepenbrock op hun programma's hadden, het plan niet al te
kwaad is uitgevoerd, maar dat het nieuwe seizoen begon alsof alle mooie voornemens
vergeten zijn. Gedurende drie weken heeft Bruno Walter de plaats ingenomen van
onze reizende dirigent en op geen enkel zijner concerten hebben de regels der
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elementaire hoffelijkheid blijk gegeven dat ze ook gelden ten opzichte van de
Nederlandse componisten.
Per geluk of per ongeluk valt die ingebrekeblijving van de eerste der vermaarde
plaatsvervangende dirigenten samen met de officiële opening van Donemus, het
Documentatie-bureau voor Nederlandse Muziek, dat vorig jaar werd opgericht langs
de boorden van de brede Amstel, No. 228, en dat, compleet ingericht, sinds enige
maanden functionneert. De inauguratie der nieuwe Stichting, waarvan ik het doel en
het nut beschreef toen haar fundamenten gelegd werden, geschiedde door prof. dr.
Eduard Reeser, voorzitter van de Raad van Beheer. Zover mijn oog reikte zag ik
niemand van het Concertgebouw. Het spreekt vanzelf, als de artistieke directie der
Van Baerlestraat aan zulke verstrooidheid lijdt, dat ik het Bruno Walter niet bijzonder
euvel kan duiden wanneer hij op die dag een kort bezoek aan Donemus niet genoteerd
vond in zijn agenda. Ik kan Walter echter verzekeren dat zijn verschijning door
iedereen in juiste mate gewaardeerd zou zijn geworden, en wijl hij het blijkbaar niet
weet, kan ik hem eveneens verwittigen, dat Donemus in staat is om alle gegevens te
verstrekken voor zijn onderrichting. Hij zal er niet enkel Nederlandse partituren,
vinden, maar bovendien een nauwlettend en onpartijdig advies betreffende werken
die voor een dirigent als hij in aanmerking komen.
Vroeg of laat, en beter vroeg dan laat, zal elke buitenlandse orkest-leider de weg
moeten nemen naar Donemus. Ik behoef niet te zeggen, dat een door 't Rijk
gesubsidieerde stichting als deze, overbodig wordt, wanneer ieder niet loyaal bijdraagt
tot haar hoogste rendement, en wanneer men zou veroorloven dat haar betekenis
onderschat mag, worden door een onderneming als het Concertgebouw, waar te
dikwijls nationale voeling en nationale reflexen ontbreken. Een reorganisatie van
het Concertgebouw tot voornaamste Nederlandse muziekinstelling schijnt menigeen
sinds geruime tijd noodzakelijk. Het zou gewenst zijn bij zulk een hervorming, dat
aan Donemus de rol van regulerende factor in zake Nederlandse toonkunst werd
toegekend, de functie welke impliciet aan de oprichting van dit documentatie-bureau
verbonden is. De personen die aan 't hoofd staan van Donemus, wettigen deze taak
en ons vertrouwen.
Tot mijn ware spijt werd de ontstentenis van Bruno Walter tegenover onze muziek
ditmaal niet gecompenseerd door praestaties, welker magische macht alle bezwaren
wegvaagt. Zonder twijfel had hij het orkest nog meesterlijk in de hand en was de
technische realisering der gedirigeerde werken dikwijls bewonderenswaardig. Maar
uit het contact tussen spelers en dirigent ontsproot slechts zeer zelden de onzichtbaar
radiërende vonk aan welks tover niemand ontsnapt die zich in het werkingsveld
bevindt. Bruno Walter weet nog zeer goed hoe het moet en hij kan het doel nog
intellectueel benaderen. De muziek echter schijnt geen directe, persoonlijke, innerlijke
ervaring en levensstroming voor hem te kunnen worden, doch slechts brillante
weerkaatsing van hetgeen hij eertijds ervoer en zich met het verstand herinnert.
Omdat hij het heimelijke vuur, dat de kunstenaar verwezenlijkt met niets dan met
de drift en en het verlangen van zijn hart, momenteel ontberen moet, laat hij een
thema uit Don Juan, dat Strauss zette voor vier hoorns, voordragen door zeven. Met
zulke expediënten, welke een dirigent ter hulp roept wanneer de eigenlijke warmte
in hem verkleumt, veroorzaakt men meer schittering maar niet meer expressie. Ik
had de gewaarwording dat Walter de muziek op 't ogenblik nog slechts analytisch
zien kan, doch niet beschikt over de kracht tot een synthetische samenvatting van
haar grondtoon, haar ononderbroken zang en gloeiing. In Siegfried-Idyll wilde het
nergens lente worden en nieuwe geboorte; in de Eerste van Mahler nergens naïeve,
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sprookjesachtige, overmoedige, energieke jeugd. Tot aan de flonkerende finale was
Haydn's Oxford-symphonie een schoolse, dorre reproductie. Mozart's geniale g-moll
leek langdradig, leeg en conventioneel. Waarom nam Walter het eerste deel, dat
Mozart molto allegro aangaf, in een druilerig poco-allegro-tempo, waardoor deze
muziek haar typische karakteristieken van beklemde, reikhalzende, angstige, tragische
gejaagdheid totaal verloor? Wat in 's hemelsnaam bewoog hem om een ganse avond
te verspillen aan Brahms? Wat bracht hem er toe om een stuk als Schicksalslied op
te rakelen, dat overal wegens zijn onverdraaglijke oud-modische liedertafel-stijl in
de doofpot ging? Het koor van Toonkunst, waar men nimmer tijd beweert te hebben
voor nieuwe werken, kan zijn studie-uren en zijn uitstekende stemmen beter
gebruiken.
Slechts een enkele maal in deze weken is het vlammende enthousiasme der vroegere
Walter-concerten weder opgelaaid. Na het piano-concert van Chopin, gespeeld door
Arthur Rubinstein. Doch het werd gewekt door de pianist en richtte zich uitsluitend
tot de vertolker. Om onze volle zalen op gelijke wijze tot bezieling te voeren, zou
Bruno Walter, geloof ik, zich moeten dompelen in een muziek welke hem geheel
hernieuwt en verjongt. Deelneming aan het rhythme en de gedachten der wereld
waarin zij leven, is zelfs voor de begaafdste meesters onmisbaar.

Postludium op Preludium
Bij de Gemeenteraadsdebatten over de zaak der Metamorphosen hebben zich geen
nieuwe gegevens voorgedaan, die mijn standpunt zouden kunnen wijzigen of
verzwakken. Ook niet in de pers, de binnen- of de buitenlandse, voor zover ze zich
met het geval bezig hield en ik er kennis van kreeg.
Ook het geschrift dat prof. dr. K.Ph. Bernet Kempers als hoofdartikel publiceert
in het November-nummer van ‘Preludium’, orgaan van het Concertgebouw, bevat
ten voordele van Strauss en van dr. C.R. Mengelberg geen enkel argument, dat in
De Groene van 25 Oct. niet reeds zakelijk weerlegd is. Misschien zou ik mij moeten
verbazen over de toon, welke wordt aangeslagen door deze buitengewone hoogleraar
in de muziekgeschiedenis aan de Amsterdamse Universiteit. Hij noemt mijn
bewijsvoering ‘werkelijk walgelijk weerzinwekkend’. Hij wenst mij ‘een spoedig
herstel van gezondheid’ in een krankzinnigengesticht of iets dergelijks. In zijn
opgewondenheid liet mijn waarde tegenstander affiches drukken, welke vermeldden
‘Matthijs Vermeulen eert Hitler in het Concertgebouw’, en deed ze aanplakken op
ruiten en portalen van de muzentempel der Van Baerlestraat. Een paar dagen later
drong het tot hem door, dat hij een tikje te ver ging. Een strook papier werd gelijmd
waarop ‘eert Hitler’ verbeterd was in ‘herdenkt Hitler’, maar tot overmaat van
geestigheid bleef de oude tekst in transparant leesbaar onder de nieuwe. Zo hang ik
in het Concertgebouw-reclame-kastje langs de straat, naast een artikel uit het
Algemeen Dagblad, dat mij schuldig verklaart aan een ernstige misstap, en geflankeerd
door de grote dirigent en de grote solist van de week.1)
Dit alles is komiek, meer niet. Gaarne gun ik prof. dr. Bernet Kempers zulke
onnozele vermaken, en ook de dichterlijke vrijheden ener discussie, welke eertijds
bij de karrevoerders in zwang waren. Menigeen echter zal overtuigender getroffen
zijn geworden door een bericht der internationale telegraafagentschappen van 6
November, dat niet in het uitstalkastje van het Concertgebouw is opgenomen.
1) Laatste nieuws: ik hang niet meer. De paradoxale etalage is veranderd.
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Zij brengen de mededeling, dat het denazificatie-hof van Garmisch-Partenkirchen
begonnen is met een onderzoek naar de rol, welke Richard Strauss gespeeld heeft
als President der Reichskulturkammer van 1933 tot en met 1935, dus in een periode
toen de principen werden vastgelegd en de voornaamste interdicties werden
uitgesproken. Volgens de lezing, welke de Franse pers geeft van de geopende
instructie, zou Strauss, wegens de hem ten laste gelegde feiten, en mede wegens het
aandeel, dat hij nam in de ‘arisering’ van zijn uitgever Fürstner, door de rechters
automatisch geclasseerd moeten zijn geworden in de categorie der hoofdschuldigen.
Wij hebben niet te anticiperen op de resultaten van dit onderzoek. Maar het bericht
bevestigt alles wat ik hier heb geschreven omtrent de positie van Strauss tegenover
en in het Duitsland der nazi's.
Die trouwe, halstarrige vrienden van Strauss verwijten mij als een vergrijp, dat ik
geen bewijs heb kunnen leveren voor mijn aanklacht, welke het In Memoriam in
verband bracht met Hitler, zijn bende, en het Derde Rijk. Toen ik mijn bezwaren
tegen Metamorphosen formuleerde is dat risico mij niet ontsnapt. Ik zei het
uitdrukkelijk. Ik zei ook, dat reeds het vermoeden van een treurzang, gewijd aan
Hitler en zijn Duitsland, onduldbaar was. Ik wist zeer goed, dat ik geen materieel
bewijs kon hebben zo lang Strauss-zelf niet bekende. Maar hoe is het nu met de
verzinsels, tot welke hij of zijn vertegenwoordigers hun toevlucht moesten nemen
om het In Memoriam toelaatbaar te maken? Er zijn thans vier uitleggingen. Primo:
het slaat op Beethoven, gelijk dr. Roth, de chef van Boosey en Hawkes te Londen
verklaarde aan een correspondent der N.R.Crt.; 2o in de laatste, pas-verschenen
prospectus van dezelfde Boosey wordt verteld: ‘The words “In Memoriam” refer to
the great musical tradition of which Strauss stands the last survivor and great
representative’; 3o het slaat op Strauss-zelf; 4o het slaat op Roosevelt. Elk dezer vier
uitleggingen, die elkaar tegenspreken, is bij nauwkeurige analyse onhoudbaar.
De verdedigers van dr. Curt Rudolf Mengelberg hebben mij ook afgeschilderd
alsof ik dwaas genoeg zou zijn om mij te verbeelden, dat ik wegens het enkele feit
der Metamorphosen-uitvoering het ontslag kon eisen van de Directeur en Artistieke
Leider van het Concertgebouw. Zij vergissen zich. Ik doe niet zo onbillijk en
ongemotiveerd. Ik heb meer beweegredenen, en krachtiger. Ik ken dr. Curt Rudolf
Mengelberg sinds lange datum. De affaire der Metamorphosen is slechts de druppel,
welke de beker deed overlopen. Dertig jaren lang heb ik dr. C.R. Mengelberg uit de
verte gevolgd. Ik heb hem zien komen in 1917, als obscuur Duits doctertje, achterneef
van Willem, volkomen onbeduidend als componist, als musicograaph. Ik heb hem
in 1925 van artistiek adviseur gepromoveerd gezien tot artistiek leider met de titel
van onder-directeur, in de schaduw en als creatuur van achter-oom Willem, wiens
belangen hij hier behartigde tijdens Willems afwezigheden in Amerika en elders. Ik
heb hem in 1935 gebombardeerd gezien tot artistiek en algemeen administratief leider
der N.V. Concertgebouw, met de titel van Directeur, steeds in de schaduw en als
creatuur van Willem, want dr. C.R. Mengelberg heeft geen enkele andere competentie
dan de behartiging der belangen van zijn achter-oom, en die van zichzelf. Ik weet
hoe letterlijk, hoe ontstellend juist het is, wat Pijper schreef in De Muziek van April
1930: ‘En als er later van een hopeloos verminkte Nederlandse Muziek zal moeten
worden gewaagd dan zal deze haar rampspoed aan de anti-Nederlandsche gezindheid
en de verderfelijke muziek-politiek mogen wijten, en dan zal ongetwijfeld Rudolf
Mengelberg als een harer ijverigste tegenstanders worden geroemd.’ Ik weet dat
Pijper ook vandaag hetzelfde zou schrijven, leefde hij nog. Ja, ik verdedig zijn zaak.
Ik verdedig de Nederlandse muziek.
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Het verwonderde mij dan ook niet toen ik een brief onder ogen kreeg, welke de
Vereniging ‘Het Concertgebouw-Orkest’ op 5 Juni 1945 richtte tot het Militair Gezag,
een brief, waarin het Orkest-zelf op grond van acht overwegingen de verwijdering
vroeg van dr. Rudolf Mengelberg. Het verwonderde mij niet dit schrijven te zien
culmineren in deze welsprekende zin, die ik hier letterlijk citeer: ‘Mede naar
aanleiding van bovengenoemde grieven spreken wij hierbij als opinie van het orkest
uit, dat de heer Rudolf Mengelberg, op grond van zijn weifelachtige houding, niet
geschikt is om een instelling als het Concertgebouw, dat een zo belangrijke plaats
in het openbaar leven inneemt, als Directeur te leiden.’
Tot dusverre spraken alle kunstenaars te vergeefs. Wij hebben nu een Commissie,
welke het financieel en artistiek beleid van het Concertgebouw zal onderzoeken. De
Gemeente Amsterdam is in deze vergadering vertegenwoordigd, het Rijk, en het
bestuur der N.V. Het Concertgebouw. Uitstekend. Ik begrijp, wanneer het over
financiële aangelegenheden gaat, dat het bestuur zeer nuttige inlichtingen en wenken
zal kunnen geven en ontvangen. Maar wat ik geenszins begrijp is, dat het Orkest niet
zetelt, zelfs niet zijn dirigent, in een Commissie waar ook het artistieke beleid der
instelling ter behandeling zal komen.
In vol vertrouwen kan ik de Commissie betuigen, dat men haar werkzaamheden
met spanning tegemoet ziet, menende, dat zij van de aanvang af elke indruk zal willen
wegnemen van wat men noemt een wassen neus te zijn. Sinds dertig jaar wacht het
altijd opgeschort debat over ons ‘cultuur-monument Het Concertgebouw-orkest’ een
redelijke en voor de Nederlandse Muziek heilrijke, niet langer uit te stellen conclusie.

De radiërende vonk
Het zou wel nuttig zijn wanneer het objectieve bestaan kon worden aangetoond van
de werking tussen muziek en hoorder, welke ik ter gelegenheid van Bruno Walter
heb aangeduid als ‘de onzichtbaar radiërende vonk’. Want vele mensen, en zelfs een
aantal kunstenaars, geloven niet aan de realiteit dier emanatie. Zij beschouwen haar
als een fabel, een romantisch idee, een auto-suggestie, een subjectieve fantasie.
Vooral sinds bewezen is (wat ook de onlangs gestorven astronoom James Jeans
vermeldt in zijn buitengewoon voortreffelijk boek Music and Science) dat de gefilmde
geluidscurven elkaar volstrekt gelijken wanneer men een gewicht op de toets ener
piano laat vallen en wanneer een groot virtuoos diezelfde toets aanslaat met alle
middelen zijner kunst, vooral sinds dergelijke demonstraties in het bereik liggen
onzer registrerende apparaten, versterkte zich de opvatting dat de actie van muziek
uitsluitend bepaald wordt door de nauwgezette mechanische weergave in klank van
de tekens waarmee de componist haar noteert.
Ik houd dit voor een ongelukkige dwaling. Ongelukkig omdat wij ons door deze
vooropgezette mening beroven van het hoogste onzer denkbare genoegens en van
de hoogste onzer beschikbare machten. Het genoegen dat mystici, magiërs en enkele
philosophen ons aangewezen hebben als extase, zonder het overigens nader te kunnen
omschrijven. Het weergaloze genoegen waarvoor de mensen sedert de vroegste tijden
tevergeefs een surrogaat gezocht hebben in afkooksels van kruiden. Het genoegen
waarnaar Aldous Huxley nog verzuchtte toen hij zei: ‘Als ik milliardair was zou ik
een team chemisten in mijn dienst nemen, en hun de opdracht geven om mij een
preparaat te vervaardigen, dat mij, door het in te slikken of op te snuiven, voor vijf
à zes uur per dag in broederlijke, liefderijke, lichtelijk exalterende communicatie
bracht met de dingen, met de mensen, met alles... en zonder mij de volgende morgen
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de wrange nasmaak achter te laten van een kater.’ Het onvergelijkelijk weldadige
genoegen dat, onder alle kunsten, enkel de muziek ons kan doen ervaren in zo sterke
intensiteit, als zo tastbare werkelijkheid, en met alle kenmerken van het geluk, d.w.z
van de toestand waarin men het besef krijgt het meeste te vermogen, elk verlangen
vervuld te zien, en waarin de herinnering aan die toestand nog een smaak heeft van
geluk, van harmonie met alles. En is er hogere macht wenselijk, beschikbaar voor
een mens dan om zijn medemensen te brengen, zonder enige schade, gedurende
enkele uren in deze staat van edelste en verheugendste levensbewustwording?
Een dwaling moet ik de theorie oordelen welke iedere muziek wil beperken tot
een nauwgezette mechanische notering en weergave van muzikale tekens, omdat
zulke opvatting in tegenspraak is met controleerbare feiten. Want de ‘onzichtbaar
radiërende vonk’, ook al kan zij totnutoe nog niet met toestellen worden geregistreerd
en gemeten, is een objectief waarneembaar en geenszins zeldzaam verschijnsel.
Vermoedelijk een physisch verschijnsel, waarvan wij niet de precieze toedracht
kennen, en evenmin de juiste middelen om het te veroorzaken, een physisch
verschijnsel van psychischen oorsprong, dat onbetwistbaar is. Zo ver wij in het
verleden kunnen terugkeren, vanaf de oudste graphische documenten uit het archaische
Egypte, heeft de mens steeds geweten dat met behulp van muziek invloeden en
werkingen mogelijk worden, welke men verstandelijk niet kon verklaren doch die
zich proefondervindelijk lieten bewijzen. Dat Amphion stenen bewoog met de klanken
der lier is misschien een zinnebeeldig sprookje. Maar stellig niet dat David met zijn
harpspel de obsessies van Saul verlichtte. Plato, een critische geest, geloofde dat
zieken genezen konden worden door muziek, en Homerus, een der weinige dichters
die de gehele waarheid zei in zijn beschrijvingen, vertelde hoe een bloedende wonde
gestelpt werd door gezang. Het is ook stellig geen legende dat Orpheus wilde dieren
temde met een melodie. Vandaag nog beoefenen de bezweerders, die slangen
bedwingen met een fluit, dezelfde kunst, waarvan eenmaal iemand, toen hij, lang
geleden, voor de eerste keer een dodelijk beest tegemoettrad met niets dan muziek,
de kracht durfde beproeven.
Niet ieder is David. Niet ieder is slangenbezweerder. Men moet het vak verstaan.
Om echter dit vak te leren verstaan moet men niet beginnen met het te loochenen of
eraan te twijfelen. Er zouden onder alle volkeren der aarde geen duizenden verhalen
in omloop zijn over het geheime, quasi bovenmenselijke effect der muziek, dat ik
de onzichtbare radiërende vonk noem, wanneer aan die antieke tradities niet een
veelvuldige ervaring ten gronde lag. Maar ook al ontbrak ons elk reëel feit en al
ontbreekt ons tot dusverre elk apparaat om die schijnbaar legendaire
werkingsmogelijkheid der muziek te verifiëren of naar believen te herhalen, dan toch
nog zouden die talrijke verhalen en tradities, evenals de droom van de vliegende
Icarus en zo veel andere eeuwenlang onverwezenlijkt gebleven dromen, getuigen
van een ons ingeboren wens die wij moeten trachten te vervullen en geenzins mogen
verwaarlozen.
Trouwens, die fabelachtige onzichtbaar radiërende vonk, waarvan David en de
slangenbezweerder slechts een der honderden verschijningsvormen zijn welke ieder
talloze graden van intensiteit kunnen bezitten, die bijna mythische vonk is ons een
noodzakelijkheid, een onmisbare voorwaarde tot kunst. Hoe oncontroleerbaar, in
wetenschappelijke zin, die geheime werking tot heden ook bleef, zij is in laatste
instantie onze enige waardemeter, ons enig criterium. Want hoe zouden wij de
componisten, die de radiatie vervaardigen en realiseerbaar maken in geschreven
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tekens, hoe zouden wij de uitvoerders, die haar moeten reproduceren door een
instrument, hoe zouden wij hen van elkaar kunnen onderkennen als groot of klein,
als machtig of zwak, als geniaal of middelmatig kunnen onderscheiden, wanneer wij
de mysterieuze straling uitschakelen, welke zij door hun noten of door hun spel
overzenden naar onze zenuwen, naar wat wij noemen ons hart, dat zij bewegen?
Met ernstige toeleg kan ieder het ambacht leren van Obrecht, Palestrina, Bach, Mozart,
Debussy of onverschillig wie. Met ernstige toeleg kan ieder die normaal gegroeid is
een technisch perfect pianist of violist worden. Er zijn tegenwoordig dirigenten van
acht jaar. Alleen de nog moeilijk definieerbare doch zeer oorzakelijke ‘vonk’ en hare
kwaliteit, kan hen verheffen boven het ongedifferentieerde waar alles hetzelfde is,
en hun een individualiteit verlenen, een reden van bestaan en een reden tot roem.
Het moge wetenschappelijk waar zijn dat de toets ener piano in gelijke mate
reageert op een vallend gewicht als op de vinger van een virtuoos, er is daarentegen
een wezenlijk onbegrensd aantal manieren en nuances om twee of meer tonen van
toetsen aan elkaar te verbinden.1) Deze onbeperktheid der toonschakeringen wijst er
op dat het muziek maken zich niet onvermijdelijk behoeft te bepalen tot een machinaal
bedrijf. Reeds daarom dus, en ook omdat wij de oude droom der mensen uit vroeger
eeuwen niet willen vergeten, doch willen vervullen, mogen wij van onze componisten
en hun vertolkers verwachten en verlangen dat zij niet slechts het mechanisch perfecte
hebben na te streven, maar dat hun voornaamste doel moet blijven om ons deelachtig
te maken aan de levensstroom ener compositie, aan de radiërende vonk, waaruit zij
ontsprong en welke ons in broederlijke, liefderijke, lichtelijk of sterk exalterende
communicatie kan brengen met de dingen, met de mensen, met alles. Componisten
en uitvoerders mogen de bereikbaarheid van dit doel niet a priori betwijfelen. Wanneer
wij een neiging bemerken om het te veronachtzamen, om het te loochenen of te
onderschatten, moeten wij hen waarschuwen dat zij een weg inslaan die dood loopt.

Een ongrijpbare muziek
Er gebeuren in het Vioolconcert van Alban Berg de meest buitengewone en de meest
preciese dingen.
Een jong meisje van achttien jaar gaat er rond met al haar liefelijkheid, haar tengere
vreugde en broos gevoel, in de lange schaduwen van een vroege, mooie
zormermorgen. Een man ziet haar, is verrukt, geeft haar in gedachte de hand en
wandelt met haar enkele minuten, die een eeuwigheid zullen zijn, over de betoverde
aarde het nieuwe leven tegemoet, in het ontwakende zachte, milde licht der zon en
van een paar strelende ogen, dieper dan de nacht die eindigde, dan de dag die begint.
Terwijl hij met stille sidderingen de beloften gewaar wordt van een uur, dat hij
oneindig wenst, verduistert plotseling zijn innerlijk gezicht. Een dodelijke angst
doorvaart hem. De gestalte van het meisje werd onwerkelijk. Hij ziet haar nog. Hij
kan haar niet meer grijpen. Zij stierf. Zij is een zwevende schim, die hij in wilde
radeloosheid achternajaagt tot aan de uiteinden van elk gebied en elk menselijk
vermogen. Zijn hart breekt en hij stort ineen. Hij herinnert zich een oud gezang, een
mystisch gekleurd afscheidslied van de wereld, gebed dat langzaam oprijst uit een
ver geheugen en dat hij verweeft met het zingende beeld van zijn verloren, lieve
gezellin. Hij aanvaardt, hij berust. In het troostende gezang bezwijkt zijn laatste
kracht. Ook hij verdwijnt tussen de glinsterende nevelen van een anderen morgen,
1) De muziek dat wonder: aan elkaar te verbinden tot verhoudingen welke een vallend gewicht
nooit zal kunnen nabootsen.
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een andere zon. Hij sterft. En de violen preluderen, als uit de verte, alsof de
instrumenten gestemd worden voor een nieuw verhaal.
Ongeveer zo gebeurde het bij Orpheus en Euridice, maar dat was een sage.
Ongeveer zo verging het in Schuberts quartet Der Tod und das Mädchen; dat was
romantiek. Juist zo gebeurden de dingen in het Vioolconcert van Alban Berg. Maar
dat was realiteit. Wat Jean Jullien en de naturalisten ‘une tranche de vie’ noemden.
Het meisje droeg een naam. Zij heette Manon Gropius, en was de dochter van Alma
Maria, de vrouw van Mahler. Op de foto van haar, afgedrukt in Willi Reich's
Berg-biografie, staat zij tegen wemelend geblaarte, met een katje in de armen,
gracieus, soepel figuurtje in bloemige jurk, waarboven het neigend hoofdje lokkend
en wachtend, smachtend en vrolijk, rustig maar verlangend, langs het zichtbare
heenkijkt. Een lief kind, zacht, innig, zonder stroefheid, doch onvatbaar. Eenvoudig;
zonder snobisme. Aan Berg leek zij een Engel, en ik denk, consciëntieus als hij was,
dat hij haar die naam niet gaf zonder alles in haar te vinden wat het woordje zei. Hij
hield van Manon zonder waarschijnlijk te weten hoe diep die liefde vademde, noch
hoe sterk zij hem boeide en wellicht bewoog. Zij overleed terwijl hij van de
Amerikaanse violist Robert Krasner de opdracht had om een concert te schrijven en
helemaal niet wist hoe hij dat moest aanpakken, in welke gevoels-situatie hij zo'n
solistisch werk zich zou verbeelden. Haar snelle dood gaf hem een geweldige schok
en dreef zijn innerlijke roerselen aan tot een opperste van condensatie. De muziek
kwam los uit een toestand van het gemoed waar vreugde en smart in elkaar vervloeien
en elkaar gelijken. Binnen enkele maanden was het Concert gereed. Hij meende
misschien nog te spelen op de grenzen van deze wereld en de andere. Maar in
hetzelfde jaar, 1935, dat hij zijn werk voltooide, stierf ook hij. Aan een
bloedvergiftiging, veroorzaakt door een reeks abcessen, waarvan de dokters de haard
niet hebben kunnen ontdekken. Hij was vijftig, de leeftijd, volgens de dichter, waarop
een late en heftige liefde den mens soms overvalt.
Zoals hij het meisje zag, nog onbestemd, landelijk, naïef, rustiek, teder, schalks,
koel en gepassionneerd, jonge psyche met vele, warme, bekoorlijke mogelijkheden
bij haar beginnende reis over de aarde, en zoals hij Manons werkingen zag in hemzelf,
eerst toen zij nog leefde, toen 'n gedachte aan haar liefheid de dag reeds goed maakte,
daarna toen zij verstard lag in de dood, onder de donkere grond, en toen elke
herinnering aan haar ogen, die niet meer waren, elke zenuw in hem verscheurde,
alles wat hem dat deed, de vele gradaties van vreugde en pijn, van beklemming, van
angst, van ontsteltenis, panische verwarring, van jagend zoeken tot de uiterste kimmen,
van onmacht, van vermorzeling, van overgave en berusting in een klare, lege
afwezigheid en stilte, alles wat hem verrukt had en doorboorde, heeft hij getracht te
vertolken in muziek. Met een onuitputtelijke variëteit van zeer subtiele, kleurige
klanken, van de meest paarlemoeren schemerige tot de meest eclatant opbruisende.
Met zeer geraffineerd of kinderlijk en vriendelijk zingende melodieën. In een
overvloed van verscheidene rhythmen, van de wiegende en dansende tot de hortendste
en de nijpendste. Met tientallen wisselingen van tempo en dynamiek. Met de duizend
onvermoede, moeilijke of gemakkelijke toeren, welke een solist kan uitvoeren op
een paar samengevoegde plankjes, bespannen met vier snaren. Hij heeft alle
voorzorgen genomen, dat dirigent en spelers zijn bedoelingen nauwkeurig zouden
kennen en dat zijn vele aandoeningen tot uitdrukking konden geraken. Ieder
hoofd-thema, ieder neven-thema, iedere gewenste expressie is met de zorgvuldigste
accuratesse aangeduid. Niets liet hij over aan toeval of willekeur. Zijn partituur bevat
het volledige materiaal tot een aangrijpend expressionistisch drama, excessief
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romantisch maar tevens zeer reëel, een der myriaden menselijke tragedies en hare
ontknoping.
Toch zou ik niet meer geloven, dat een zeer groot deel van Bergs sonore lijnen
doordringende werkelijkheid kunnen herworden, als ik niet bij vroegere uitvoeringen
ondervonden had in welke graad van intensiteit, tot welke graad van verwondering
en meeslependheid zij bereikbaar is. Want van alles wat er gebeurd was om schriftelijk
geregistreerd te worden in deze partituur zag ik niets, letterlijk niets, komen van het
podium naar de zaal, om te wedergebeuren bij de hoorder; ik zag ook niets, letterlijk
niets, gaan van de dirigent naar het orchest, om te wedergebeuren in de spelers. De
klanken waren er, schijnt mij, maar nergens hun achtergronden, nergens hun
bewogenheid en nergens een zweem van de ontroering waaruit zij eenmaal ontsproten
waren en welke men, globaal tenminste, moet kunnen hervinden om ze te kunnen
doorleven. Alles speelde zich af op eenzelfde plan, met dezelfde egaliteit van accenten,
en tot mijn verbazing moest ik waarnemen, dat dikwijls ook de noodzakelijkste
wijzigingen van toon-kleur en tempo, gelijk Berg ze ontwijfelbaar voorschreef, niet
werden geobserveerd.
Deze complete en onverklaarbare tekortkoming jegens een moderne, zeer
merkwaardige partituur plaatst mij in een grote onzekerheid tegenover de dirigent
Otto Klemperer. Hij kent het werk, dat hij reeds tien jaar geleden dirigeerde te Wenen.
Maar toen holde hij, sprong hij naar het podium. Tegenwoordig betreedt hij het
aarzelend, strompelend, tastend, langzaam, bijna als een blinde. Het is mij onbekend
waarom, en ik heb het niet te weten. Ik heb slechts te weten hoe hij dirigeert, zodra
hij voor zijn orchest staat. En onder de gezichtshoek der loutere techniek bespeurde
ik geen vermindering welke zijn faam als vakman zou kunnen ontluisteren. Zijn
gebaar is buitengewoon monotoon, haast hinderlijk van hoekige eenvormigheid,
maar exact. Hij geeft een Brandenburgs Concert van Bach, de Eroica van Beethoven,
de Schotse Symphonie van Mendelssohn in een zeer vlot, onderhoudend, aannemelijk
tempo, en in een over 't algemeen voortreffelijke instrumentale reproductie. Maar
gelijk hij alle spoor van drama, van wezenlijk geschieden en doorleven, uitwiste in
het werk van Alban Berg, zo scheen hij mij ook, nergens te kunnen naderen tot de
essens der drie genoemde meesters, tot dat zeldzame moment waar in hun binnenste
gebeurde wat muziek moest worden. Het was alsof er maar weinig werkelijk in hem
herleefde. Niemand van ons allen echter, noch de solist Jo Juda, die zich misschien
belemmerd voelde door de leider, noch een der orchest-leden, noch een der hoorders,
die hij in hun hart wellicht teleurstelde, noch ik, zouden feitelijk een gevoelen kunnen
bewijzen, dat wij evenmin durven loochenen. Alleen Otto Klemperer zelf zou ons
kunnen zeggen in hoeverre wij gelijk hebben.

Het lied van de aarde
Sedert vele jaren, waarbij er vijf zijn die wegens kun inhoud meer dan dubbel tellen,
hadden wij Das Lied von der Erde niet gehoord, toen Vrijdagavond, Fritz Schuurman
aan 't hoofd van Het Residentie-Orkest, voor 't eerst sinds een onpeilbare tijd weer
de hoorns en trompetten deed schetteren, welker rumoer de stilte scheurt, en de zaal
inrinkelt als brekend glas, en waarvan men niet kan zeggen of zij feestgedruis willen
suggereren of reeds het gekrijs der spokende apen, die op de graftomben in de
Maan-nacht, hun huilend gejammer slingeren door de zachte avondgeur, als een
honende weerklank van ons eigen hart dat klaagt: Dunkel ist das Leben, ist der Tod.
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Gedurende deze vele jaren zijn wij getogen door alle donkerten van het leven,
door alle duisternissen van de dood, en ik was nieuwsgierig hoe wij, geredden,
ontsnapten uit de waarlijke hel waarin wij ons gestort zagen, innerlijk zouden reageren
tegenover een muziek, die het bestaan zelf, dat wij gevrijwaard hadden met heel onze
kracht, voorstelt als een deerniswekkend lotgeval, waarin ook de gelukkige uren nog,
welke ons gegeven worden, doortrokken zijn van het zoete gif ener immer stekende
wanhoop, omdat ook gelukkige uren eindigen, en aan elk einde wacht een
onontkoombare smart.
Reeds vroeger, reeds vóór de fatale termijn van 1914, wisten wij dat Mahler ons
het lijden leerde, en niet als een waarschuwing, niet als een verhelpbaar incident,
maar als de essens der dingen, maar als het grond-element waarin de ganse schepping
wortelt. Wij wisten dat Mahler voor het raadsel der smart geen oplossing gevonden
had, zelfs geen kortstondige. Altijd kreunde en bedelde zij naar hem op, achter ieder
masker, ook het beminnenswaardigste. De bevalligste, rustigste, eenvoudigste
schoonheid nog droeg het teken harer wonde, was met smart doordrenkt en wasemde
haar uit gelijk een parfum, gedistilleerd als de reuk der dieren. Smart, overal smart,
en het enige waarachter geen waan schuilde was de smart. Hij fantaseerde zich haar
niet. Zijn eigen organisme brouwde haar als een natuurlijk product en niets, geen
enkele gedachte of verlangen kon hem weerhouden haar voort te brengen met elke
teug van zijn adem.
Zij werd onze kameraad, zij werd ons perspectief. Wij konden niet bevroeden
waarom haar stem opgonsde als de ondertoon van alle geestdriften, van alle reikhalzen
uit het einde der vorige eeuw, uit het begin van deze, waarin de jaren vergleden onzer
sterke en onstuimige jeugd. Wanneer wij de verschijnselen hadden kunnen duiden
zouden wij misschien geraden hebben dat hij, de Mahler der smart, profetisch en
incognito naast ons medeging als onze wegbereider naar het martelendste wat ooit
mensen kregen te verduren en te dulden. Vanaf Das klagende Lied, zijn eerste werk,
tot aan zijn laatste symphonie, werden wij door hem gedompeld in de smart,
geïnoculeerd met de smart, verwittigd van de smart, gedreven naar de smart, als naar
de enige vorm onzer toekomst die ons niet ontgoochelen zou. En wij lieten ons doen,
want wij hadden geen ervaring en bijna steeds rees zij voor ons op in een verrukkende
gedaante. Wij duchten haar niet. Wij kenden haar slechts als klank. Wij speelden
met haar. Zij was de overvloed van onze ongerepte rijkdommen, onze luxe. Wij
waren hare dilettanten, hare amateurs. Wij speelden ermee als kinderen met vuur,
niet gissend dat zij ons in brand zou steken. Waren wij helder van hoofd geweest en
verstandig, dan zouden wij haar toen reeds, in die symbolische gestalte van melodie
en klank, met een huivering hebben geweerd en als de gevaarlijkste der trillingen uit
onze nabijheid verbannen.
Deze muziek heeft steeds nog macht over ons, ook wanneer, gelijk bij deze
uitvoering van Das Lied von der Erde, de alt-zangeres meestentijds te laag intoneert
en vergeefs zoekt naar de stembuiging welke ons leiden zal in die mistige
verlorenheid, ook wanneer de instrumentale verhoudingen van het orkest bij wijlen
door de dirigent niet geheel juist zijn afgewogen. Zó schroeiend is het psychisch
geweld dezer muziek, zó ontwijfelbaar haar oprechtheid, haar verbijsterende innerlijke
noodzaak, dat zij ons weer aangrijpt als vroeger, deels door wat uit de bezinning
herleeft, deels omdat zij nieuwe werkelijkheid wordt.
Maar ik geloof niet dat zij ons nog overmant en meesleurt. Er is iets in ons dat
haar vandaag weigert. Zoals wij met een siddering waarin afgrijzen en lokking te
zamen zijn, achterwaarts zien naar een dodelijk gevaar dat ons beloerd heeft, zo
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kijken wij terug naar een verbeelding van de aarde en het leven, die wij voortaan
vrezen, wellicht verfoeien, omdat zij zich in elk onzer vezels nauwkeurig
verwezenlijkte. In deze betoverende muziek herkennen wij de eerste impuls van al
onze loocheningen, onze wilsverzwakkingen, onze dwaze en ijdele afwikkeling der
hoogste problemen en hoogste waarden die leven en dood zijn, wij herkennen er de
eerste zingende impuls van onze zwaarste fouten welke ons als passieve zieken in
de negatie joegen en in onze rampen, zonder dat wij deze vroegste pulsatie hebben
trachten te beteugelen.
Ik zou het normaal vinden, wanneer de jonge generatie die voor ons gestreden
heeft, en de schimmen van allen die geofferd werden omdat wij niet méér begrepen
noch geloofden, ons zulke muzieken en haar vreugdeloos ontbindend pessimisme,
aanrekenen als onze ergste schuld. Ik zou het normaal vinden dat de komende mensen
zich van ons, hun verdoolde voorgangers, afwenden, ons bekampen, telkens wanneer
zij merken dat de lessen ons niets leerden. Want ik durf menen, en terecht hoop ik,
dat de aarde niet met zoveel moeite heroverd werd voor de tweede keer, om haar
bloeiende leven opnieuw te gaan bejammeren in een lied.

Evenementen in muziek
Bijna alle verhalen over magische werkingen van muziek, uit de Oudheid en uit verre
landen, behoren tot de sprookjes of de mythologie. Behalve het feit van de
slangenbezweerder, dat wij heden nog kunnen verifiëren. Behalve misschien ook de
geschiedenis welke Plutarchus vertelt in zijn ‘Leven van Lysander’. Wanneer aan
het eind van de derde Peloponesische oorlog de geallieerden beraadslagen over het
lot van Athene, dat zij willen verwoesten, dan gebeurt het bij een der maaltijden waar
veldheren en politici plegen samen te komen, dat een Phocaeër het begin aanheft van
het eerste koor uit de Electra van Euripides, de Wagner van toen, aanvangend met
de woorden: ‘O, dochter van Agamemnon, ik kwam naar uw eenvoudige woning’.
Voor ons heeft dat vers, waarvan de muziek verloren raakte, niets dwingends. Doch
de generaals en diplomaten, realisten buiten kijf, werden dermate door de zang
getroffen, dat zij begrepen hoe afschuwelijk het zou zijn een stad te verdelgen, die
zo grote mannen voortbracht.
Zelfs al zou dit verhaal een legende zijn, stellig was het machtige muziek, die
zulke legenden aannemelijk gemaakt heeft. Wij modernen echter, wij zagen onze
muziek zoveel malen de nederlaag lijden (o.a. wanneer vóór, tijdens, of na een oorlog
het gezang weerklonk ‘Alle Menschen werden Brüder’), dat wij met heel het apparaat
van orchesten, koren en technieken, ons dergelijke verzinsels niet eens meer durven
verbeelden.
En toch, als wij ons koelbloedig rekenschap geven van onloochenbare
omstandigheden, die zich soms voordoen in onze concertzalen, hoe daar plotseling
de atmosfeer kan verwisselen, alsof er, gelijk na een electrische ontlading, een vlaag
ozon door de lucht ging, welke wij drinken als nectar, en hoe wijzelf veranderen, als
waren wij in een weldadig vuur en als werd onze vitaliteit verduizendvoudigd, wat
zouden wij dan niet bereikbaar achten door muziek?
Componisten en vertolkers hebben in de loop der eeuwen slechts vaag geweten
of gegist, welke invloeden, versterkende of verzwakkende, door middel van muziek
kunnen worden uitgezonden. De hoorders hebben tot nu toe slechts flauw beseft wat
hun hart vroeg en najoeg, wanneer het hen met zijn obscure wensen dreef naar een
vervulling die slechts geschonken kon worden door sommige aaneenrijgingen van
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klanken, door sommige intonaties. Zou het niet nuttig en nodig zijn, dat componisten,
vertolkers en hoorders, allen bewust worden van de feitelijke energieën, welke door
muziek kunnen worden ontbonden, en dat zij met volle bewustheid zoeken naar de
klank die het heilzaamst treft?
Het is mogelijk dat een componist, die later electrisch blijkt, aanvankelijk geen
waarneembare werking uitoefent op zijn tijdgenoten omdat de nieuwe taal welke hij
spreekt, gebrekkig vertolkt wordt, of omdat men de nieuwe ervaringen waarover hij
spreekt, nog leren moet. Maar ik houd het voor onmogelijk dat een vertolker, die
bekende muziek tennaastenbij weergeeft in dezelfde toestand van magnetische
levensverrichting waaruit zij ontstond, niet ogenblikkelijk tot de kern van elke hoorder,
tot het binnenste van zijn ik doordringt. Men verneemt dan de muziek, gelijk men
te midden van een stil bos of in een drukke straat onverwacht de kreet verneemt van
een mens of van een dier in nood, en zover mijn ondervinding reikt heb ik zulk een
mededeling nimmer zien mislukken. Wij zijn daar machteloos tegen. Wij varen op.
Het effect van dergelijke authentieke kennisgevingen is onfeilbaar een vermeerdering
onzer physische en psychische energie, welke wij gewaarworden als een voltooiing
van onszelf in een gesteltenis van geluk. Daarom zoeken wij deze galvaniserende
vertolkers, die de bronnen aanboren en de krachten bevrijden van ons eigenlijke
wezen. Daarom bewonderen wij hen. Daarom eren wij hen, ook nog wanneer zij die
onwaardeerbare macht verliezen of beginnen te veronachtzamen. Wij eren hen ook
dan nog, daar wij instinctmatig hopen dat óns verlangen naar het wonder, waarover
zij beschikken, bij hèn de daad van het wonder zal vergemakkelijken.
Tot de meesters die ons midden in het altijd weergaloos evenement plaatsen en
die ons voortaan onvergetelijk blijven, reken ik Laurens Bogtman sinds zijn
liederenavond van Zondag 19 October. Zeggen dat hij met Schubert, Wolf, Mahler
en Ravel rechtstreeks het doel trof, is zeggen dat hij vocaal, technisch, psychisch in
alles volmaakt was, zonder enige vlek of hapering in de lange reeks minuten van
ongeëvenaarde menselijke zang, en ik aarzel niet om hem te rangschikken bij de
categorie van Messchaert, welke ik de hoogste acht. Hij wist zelfs een begeleider te
kiezen (Hans Schouwman), wat zeldzaam is tegenwoordig, die een harmonisch en
nergens storend achterplan vormde voor een verrukkelijke stem en al haar expressies.
De gave om van nature te mikken naar het hart der roos en haar te raken is ook
aanwezig bij Noémi Perugia, wier Lamento uit Monteverdi's Arianne, wier Duparc
en Fauré de roerselen in ons bewoog welke duurzame herinnering worden. Wij allen
hervonden deze buitengewone gave en haar weldaad in de Schubert en in Strawinsky's
Petrouchka van Peter Stadlen. Uiterst verschillend door een zeer bijzondere intonatie,
gesublimeerd tot stilte, bijna immaterieel, maar even sterk boeiend, was het onprijsbare
muzikale feit dat wij ondergingen bij Eduard Darsky, de eerste Russische pianist,
als ik me niet vergis, die hier komt na de oorlog, betwistbaar misschien in Schubert,
omdat Schubert altijd aardser en realistischer gespeeld wordt, vreemd overweldigend
echter door aetherische bevlogenheid in Beethoven's laatste sonate, waarvan de
opvatting karakteristieke tendenties zou openbaren in de Russische kunst, wanneer
Darsky gelden mag als haar representant.
Zulk teken in ons geheugen, dat altijd bij ons blijven zal gelijk de letters die groeien
met de schors van een boom, schreven de solisten van Alma Musica, toen zij met
hun zessen voor de Amsterdamse Volksuniversiteit een achttiende-eeuws programma
hebben uitgevoerd in een unieke sfeer van diepe en ononderbroken bekoring. Wij
kregen hetzelfde onuitwisbare merk in ons hart op het eerste concert der Nederlandse
Mozart-Vereniging, waar zeven uitstekende leden van het Concertgebouworchest
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zó spontaan en perfect musiceerden dat al hun hoorders menen mochten te luisteren
naar de eigen ziel van Mozart, echoënd in dit spel. Wij hadden een gelijke sensatie
van momenten, die altijd zullen duren, bij het tweede concert der Pijper-herdenking,
terwijl Johan Feltkamp als een ware, levensechte faun, met Henriëtte Bosmans aan
de mythologisch wordende piano, de magnifieke, wild geïnspireerde fluit-sonate
speelde; wij hadden dezelfde zekerheid van meegevoerd te zijn in een onbeschrijflijk
maar vertrouwd gebeuren van iets wonderbaarlijks, terwijl het Amsterdamse
Strijkkwartet de twee delen vertolkte van Pijpers laatste werk, dat hij niet beëindigen
kon, maar waarin hij melodieën zong, zo oud en nieuw tegelijk, alsof hij een andere
jeugd begon.
Er zijn geen graden in dit domein van het meesterlijke, het absolute, anders zouden
wij kunnen denken nooit groter kunstenares ontmoet te hebben dan Ida Haendel, die
hier in December verscheen als de revelatie van de ideale violiste. Maar zij behoeft
niemand te overtreffen. Zij is de geïncarneerde muziek in al haar verschijningen.
Zelfs de loutere techniek wordt zingende muziek, door de altijd betoverende,
ongelooflijk gevarieerde, steeds oprechte, psychologisch verantwoorde,
ziels-verkwikkende toon, die zij met de onvergelijkelijk geschakeerde streek van
haar stok uit het instrument haalt. Dit vroegere wonderkind, jong meisje geworden,
is de personificatie van het edelste en het levendste dat in muziek gedroomd kan
worden en verwerkelijkt.

Muziek van twee Russen
Later, wanneer deze scheve tijd met al zijn poppekasterij in holle en bolle spiegels
voorbij is, zal er zeker een vergelijking gemaakt worden tussen de symphonieën
welke ongeveer in dezelfde tijd, met een verschil van slechts enkele jaren
gecomponeerd werden door twee Russen, van wie de ene, Igor Strawinsky, werkte
in Frankrijk en in de Verenigde Staten, de andere, Dmitri Sjostakowitsj, in de Unie
der Sowjets, en van wie de eerste componeerde onder de dwang van theorieën welke
hij zichzelf had opgelegd, de tweede onder de druk van reglementen die hem werden
voorgeschreven door het intellectuele bestuur van het land zijner geboorte en zijner
inwoning.
Men zal dan alles onpartijdig, zakelijk kunnen overschouwen en doorzien. Men
zal dan weten wie der twee (wat wij vandaag nauwelijks kunnen gissen) een einde
was, wie een vervolg, wie profeterend een gesloten verleden bezong, wie een open
toekomst, wie onbewust gedragen en gedreven werd in een levende stroom, wie
gericht werd door factoren welke wij nog niet kennen, naar een nabije ontbinding.
Men zal dan eveneens uit de principen, uit de technieken, uit de impulsen waarop
hun beider symphonieën geconstrueerd zijn, de nu nog verborgen kansen kunnen
aflezen van twee wereld-concepties, van twee menselijke mogelijkheden. Want
zonder enige twijfel zijn beiden, zowel Sjostakowitsj als Strawinsky, in hoge graad
representatief voor de heden aanwezige krachten, die muzikaal tot uiting en tot
openbaarheid geraakten. Er arbeiden misschien nog onbekenden, en die wellicht
meer tellen; doch daarvan kan niets gezegd worden.
Het is een zeer merkwaardige ondervinding zich geplaatst te zien tegenover zulk
een dilemma. Maar wanneer wij willen kiezen en oplossen hebben wij voor 't ogenblik
geen andere maatstaf tot taxering van beide meesters, getuigen en tolken, dan onze
persoonlijke, wisselvallige gezichtshoek. In Strawinsky's Symphonie bijvoorbeeld,
daterend van 1945, en gecomponeerd met een volstrekte (theoretisch tenminste)
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vrijheid van denken, constateer ik een bijna absoluut gebrek aan humane,
vertrouwelijke warmte, aan die overzending door de lucht van geheimzinnige doch
zeer reële calorieën, ja vitaminen!, tussen klank en hoorder. Zijn geluid is dikwijls
prachtig, geordend, intelligent en zeldzaam als ijs-kristallen, maar het blijft altijd
ook hard en dor en stug als grint. Ik constateer in Strawinsky wanneer hij een
rhythmische figuur heeft gevonden, die specifiek van hèm is, maar waarvan hij niet
los kan komen, en die hij een groot aantal malen laat krassen door de strijkers, blaffen,
grauwen of joelen door de houten en koperen blazers, ik constateer daar bij hem een
karakteristieke neiging tot manie, tot idées fixes, innerlijke verstarring, zoals sommige
kinderen tonen bij hun spelletjes of overige bezigheden. Verder constateer ik bij
Strawinsky een bijna volslagen verwaarlozing der melodie; wat als zodanig bespeurd
wordt kan men enkel schema's, schetsen, aanloopjes, fragmenten, embryo's of imitaties
noemen van melodie. Zijn gedachte ontvouwt zich dus bijna nergens tot een voltooide
tekening, hetzij uit opzet, hetzij uit onmacht. Ten slotte schijnt mij dat zijn symphonie
vlak is, zonder relief, zonder perspectief, dat zij slechts een enkelvormige indruk
afwerpt, en dat ik haar noodzakelijkerwijze alle keren zal moeten horen als de eerste
maal, gelijk een accuraat mechaniek dat zich nauwkeurig repeteert.
Zulke eigenaardigheden, dunkt mij, zijn niet voldoende om de titel te veroorloven
van volgroeid kunstwerk, noch om de stem te verklanken van de normale en complete
mens. Er heerst hier een belangrijk deficit. Ik kan mij echter uitstekend voorstellen
dat menig hoorder zich door dit manco niet gehinderd voelt, zelfs dat hij het houdt
voor een aanwinst. Ik moet die waardering overigens aanvaarden omdat ik haar zie.
Doch waarvan is zulke amputatie van een deel der geestelijke machten een symptoom?
En is het een goed of een kwaad symptoom?
Bij de Vijfde Symphonie van Sjostakowitsj, welker première gegeven werd in
1937, bij de viering van het twintigjarig bestaan der Sowjet-Unie, constateer ik, dat
een lange Europese traditie, waarmee Strawinsky feitelijk brak, hoewel hij zich in
zijn geschriften gaarne voordoet als anti-revolutionnair, door Sjostakowitsj geheel
organisch, als een natuurlijk evoluerende schakel wordt voortgezet. Gelijk Bruckner,
na een pauze van weinige jaren, volgde op Schubert, zo bouwt Sjostakowitsj na
ongeveer dezelfde tussenruimte voort op Mahler. Niet als epigoon. Maar als een
soort perfectionnering van Mahler, als een streven naar anders, naar beter, naar meer
(uitgaande van dezelfde basis) waarin men evenveel contrasten bespeurt met het
voorbeeld als overeenkomsten. Gelijk bij Mahler is de bron der melodie van
Sjostakowitsj de eenvoudige muziek. Alles echter waarmee primaire muziek gekleurd
kan worden door de individuele, willekeurige interpretatie van de componist, heeft
Sjostakowitsj afgeschud. Hij ziet, hij nadert, hij grijpt de muziek in haar zuiverste
toestand. Zonder commentaren, zonder persoonlijke reflexen. Zonder fantasieën er
om heen van gepoëtiseer, gefilosofeer. Zonder pessimisme, zonder melancholie.
Zonder ironie. Ook zonder ijdel gespeel. Zonder een spoor van literatuur of
vooroordeel.
Behalve door deze grotere vrijheid van contact met de oer-bron der melodie, schijnt
Sjostakowitsj boven Mahler uit te stijgen door een strengere architectuur der muzikale
gedachte. Met al zijn vezelen wortelt hij, evenals Mahler, in een zeer oude traditie,
in wat men zou kunnen noemen onze muzikale dogma's. Elk begrip van conflict, van
gespletenheid, van verscheurdheid, is bij Sjostakowitsj spoorloos uitgewist. Hij
componeert in harmonie met de mensen en met de dingen. En hij componeert als
een meester. Ik kan soms wensen dat hij minder academisch te werk ging, dat hij
zich strikter controleerde, critischer schiftte. Doch steeds, wanneer hij zich even
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vergenoegt met een te gemakkelijke verglijding van zijn inwendige impuls, herstelt
hij zich, en altijd weer wekt hij uit het graniet onzer antieke dogma's, die mij nooit
hechter en onveranderlijker schenen, in hun moderne mutaties, dan bij hem, een zeer
levende, boeiende, buitengewoon verwarmende, menselijke muziek, welke immer
onberispelijk, onaanvechtbaar blijft in haar technische hoedanigheid.
Dmitri Sjostakowitsj, beschouwd onder deze gezichtshoek, heeft op 't ogenblik
nergens zijns gelijke. Aan het zonderlinge feit dat hij de enige is, die met waarlijk
meesterschap de laatste, ik bedoel de recentste ontwikkeling, en een organische,
geleidelijke groei belichaamt van onze autochthone West-Europese muziek, als hadde
deze kunst ginds nog haar onbegrensde toekomst, aan het even zonderlinge feit dat
zulke natuurlijke evolutie zich manifesteert in de Sowjet-Unie, waar het denken
geregeld wordt, zou men een aantal overwegingen kunnen vastknopen. Ik wil mij
echter niet wagen buiten het onmiddellijk verifieerbare. Wij kennen nog niet de
afloop van het duel Strawinsky-Sjostakowitsj, dat achter de realiteiten van onze
zichtbare horizon een aanvang nam, en wij kunnen onmogelijk de macht der energieën
raden waarvan elk der twee de vertegenwoordiger is in muziek.
De symphonie van Strawinsky werd geleid door Otto Klemperer, die van
Sjostakowitsj door Willem van Otterloo. Klemperer dirigeerde met de ogen geboeid
aan de partituur; Van Otterloo uit het hoofd, en, naar mij toescheen, ook meer uit het
hart. Doch al moest ik, beider prestaties in alle objectiviteit beoordelend, Van Otterloo
verre superieur achten boven Klemperer, ieders reproductie gaf een voorstelling der
noten welke trouw genoeg was om de afstand tussen die twee muzieken te schatten.

Aan ieder zijn verantwoordelijkheid - Het geval Jan Koetsier
Er gaat niets boven feiten. Zij behoeven niet geforceerd te worden met kunst en
vliegwerk. Ze zijn zo vriendelijk om te getuigen vanzelf en niemand kan er tegen
op. Ze zijn machtig. Niemand kan ze loochenen, weerleggen of wegcijferen. Laat ik
er een paar voor den dag halen. Misschien doen ze nog eens wonderen, wanneer
tenminste niet iedereen met een feit wil spelen als de struisvogels.
Het eerste dan.
Sinds mensenheugenis is het niet gebeurd in het Concertgebouw, noch elders, dat
een Nederlands componist binnen het jaar met vier omvangrijke werken, waaronder
drie noviteiten, op de programma's en op het podium is verschenen. Deze eer, deze
zeldzame onderscheiding, deze buitensporige tegemoetkoming viel te beurt aan Jan
Koetsier. Hij is geboren in 1911 en wordt dit jaar 37. Hij bereikte dus een leeftijd
waarop iemands persoonlijkheid doorgaans als gevormd geldt. Men weet wat hij
gekund heeft in het verleden; men mag er uit afleiden wat hij ongeveer zal kunnen
in de toekomst.
Het tweede feit nu.
De grote meerderheid der critici, niet slechts van Amsterdam, doch van ons land,
oordeelt dat Jan Koetsier, als componist en als dirigent tot nu toe nooit boven de
courante middelsoort heeft uitgeblonken. Geen enkel noemenswaardig criticus zal
de mening willen verdedigen dat Koetsiers talent in redelijke verhouding staat tot
de opzienbarende prioriteit welke hij geniet bij het Concertgebouw. Niemand zal 't
lukken om in Koetsiers muziekmaken enige eigenschap te ontdekken welke die
bevoorrechting en dat primaatschap wettigt. Ieder zal zich gedwongen zien deze
prevalerende situatie een dwaling te achten, een misbruik. Zeker, theoretisch en
technisch kent Jan Koetsier als componist zijn vak. Maar stilistisch dateert dat vak
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uit het midden der vorige eeuw. Het is grondig reactionnair en banaal, zowel in zijn
oorsprong als in zijn oriëntering. Tot dusverre heeft hij niet de geringste begaafdheid
getoond voor het vinden van een muzikaal idee dat door een of andere hoedanigheid
de aandacht verdient. Tevergeefs poogt hij die flagrante armoede aan inhoud te
verbloemen achter goedkope, oppervlakkige, verouderde experimenten op de vorm,
of met een handige, pompeuze orchestratie. Het baat hem niets. Daar zijn denken
wortelt in de provinciaalste conventie, voeren alle omwegen hem onvermijdelijk
terug naar een stereotiepe conventie. En zeker, Jan Koetsier kent ook als dirigent
theoretisch zijn vak. Hij kan practisch maatslaan. Met hoekige ellebogen en stramme
schouders. Met molenwiekende lange armen. Met sidderalende krampachtigheden
voor gepuncteerde rhythmen. Met geconfectionneerde sierlijkheidjes der linkerhand
voor de gezongen melodie. Dat is aangeleerd, afgekeken, onpersoonlijk en hinderlijk
eentonig. Maar bovendien accentueert hij uniform elk zwaar maatdeel en behalve
elasticiteit mist zijn slag eveneens precisie. Uit het ensemble zijner gebaren, of ze
neutraal zijn of druk, komt geen zweem van levende, boeiende invloed te voorschijn.
Als dirigent en als componist is Jan Koetsier in elk opzicht het tegendeel van een
kunstenaar.
Deze twee feiten impliceren noodzakelijk een derde.
Iemand die op de programma's van het Concertgebouw, waar tijd en gunst voor
de Nederlandse muziek steeds karig werden uitgemeten, plotseling zulk een
preponderante plaats verovert zonder dat hij een dergelijke bevoorrechting door
evidente, ontegenzeglijke kwaliteiten mag verwachten, en die stellig zelfs hen moet
verbazen bij wie zijn relatief talent nog vergoelijkende waardering vindt, zo iemand
kan zulk een excessieve voorrang niet verwerven noch behouden tenzij hij, behalve
op een overdreven onbescheidenheid en zelfschatting, steunen kan op een autoritaire
protectie, welke zich sterk genoeg waant om de bijna unanieme opinie der critiek,
de opinie van een deel der hoorders, en zelfs van een groot aantal orchestleden,
onbeschaamd te trotseren.
Ik ken de ijdele en koppige beschermer niet van Jan Koetsier. Ik weet niet wat hij
beoogt met zijn provocerende propaganda van een componist-dirigent, wiens
begaafdheid uiterst matig is en wiens stijl vijftig jaren muzikale ontwikkeling boud
ignoreert. Ik wil geen hypothesen opstellen. Doch een dergelijk geval heeft zich
vroeger reeds voorgedaan gedurende het autoritaire bewind van Willem Mengelberg.
Ik bedoel niet Cornelis Dopper. Die was bescheiden, naast Koetsier, en vergeleken
met Koetsier had hij nog een soort van genie en originaliteit, hoewel op klompen.
Neen, het gold Emanuel Moor, een gefortuneerd Hongaar, auteur van een paar honderd
werken, waaraan Mengelberg een tijd lang veel meer aandacht wijdde dan aan Gustav
Mahler. Een kloek artikel van Sibmacher Zijnen in het Handelsblad zette die
eigenmachtige protectie van muzikale overbodigheden stop, en Moor ging achter de
bank. Dat was toen nog mogelijk blijkbaar. Ofschoon wij geen wethouder voor Kunst
hadden, geen Raad voor Kunst en geen Commissie voor Onderzoek inzake beleid
van het Concertgebouw.
Aan ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik heb mij na tweemaal horen der
splinternieuwe Tweede Symphonie van Jan Koetsier (uitgevoerd op een Volks- en
op een Abonnementsconcert) zorgvuldig ondervraagd of het nodig was daartegen
met enige klem te protesteren. Het werk liet me koud. Het vertoornde me niet eens,
zo nul, absoluut nul is het. De auteur, die graag anders zou componeren dan anders,
zet de dingen op hun kop, en doet alsof Beethoven, om een voorbeeld te noemen,
beter gedaan zou hebben met het einde der Negende te zetten aan 't begin. Hij vergist
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zich. In de eerste tien maten verschiet hij al zijn kruit van koor, schetterende
trompetten, bazuinen, loeiende tuba, aartsbekende thema's, en hij haalt dat nergens
meer op. De tekst van de 150ste Psalm is niet zo gemakkelijk te verklanken als Jan
Koetsier zich dat verbeeldde. Voor het bezingen van ‘Hem’ blijft een transcendente
intonatie onmisbaar, dunkt me. Is trouwens elke goede muziek niet onbestaanbaar
zonder een zekere transcendente intonatie, welker geheim het onbeduidendste vergroot
in de millioenste macht en de hoorder verplaatst naar zijn diepste en eigenlijkste
werkelijkheid? Jan Koetsier denkt daar waarschijnlijk verschillend over. Want hij
vindt en schrijft om ‘Hem’ te loven slechts muzikale onbenulligheden en weet ze
niet te transformeren.
Het slot mijner ondervragingen was deze suppositie: Gesteld dat Jan Koetsier per
ongeluk nog tien jaren als officieel componist verbonden blijft aan het Concertgebouw,
en elk jaar vier premières krijgt uitgevoerd, dan is alles wat wij sinds dertig jaren
met moeite gesticht, dan is alles wat Diepenbrock, Pijper en nog enkele anderen met
moed gedroomd, gewenst en geschreven hebben, nutteloos geworden en vernietigd.
Dit gaf voor mij de doorslag. Muziek-cultuur is iets dat zorg vereist en bewaking.
Wij willen over tien jaar niet bij ruïnes staan. Aan ieder zijn verantwoordelijkheid,
Wethouder voor Kunst, Raad voor Kunst, Commissie voor Onderzoek!

Willem Landré 1874-1948
De componist, die op Nieuwjaarsmorgen bij 't aanbreken van de dag overleed te
Eindhoven, waar hij vertoefde onder naaste verwanten, had een kalme, heldere,
opgewekte, evenwichtige natuur. Hij werd geboren in 1874, te Amsterdam, en groeide
op te midden van het tumult der Tachtigers. Hij heeft verstaan wat voor zijn generatie
geschreven werd en was misschien de eerste die van een hunner, Alphons
Diepenbrock, de betekenis begreep. Hij was misschien ook de eerste die inzag dat
de Nederlandse muziek, als zij herleven wilde, zich moest bevrijden uit de Duitse
vangarmen, welke haar verstikten. Maar in de cycloon van hernieuwing die tijdens
zijn jonge jaren over ons land toog, bevond hij zich wegens zijn rustige geaardheid
bij voorkeur in de zone waar de stormen luwden en de stilte begon. Toen Diepenbrock
als schrijver zich uit de woeling terugtrok had Landré zijn taak kunnen overnemen.
Landré echter was niet combattief. Doch aan de kunstredactie van de N.R.C. is hij
gedurende dertig jaren, naast Johan de Meester, een welwillend arbiter geweest en
een intelligent, scherpzinnig observator.
De werken die hij in verloren uren of in vacantie-weken gecomponeerd heeft,
munten allen uit door oprechte trouw en een groot respect voor het ambacht. Hij was
een eerlijk man. Terwijl onder zijn ogen, langs zijn oren vele stijlen en allerlei
modernismen passeerden, is hij steeds zichzelf gebleven. Nimmer heeft hij gevoelens
geveinsd (wat zo gemakkelijk is in muziek), nimmer heeft hij emoties gehuicheld
welke hij niet had. Er is geen breuk in de ontwikkelingslijn van zijn gemoed en van
zijn arbeid. Zij voltrok zich met een geregelde, organische continuïteit.
Doch hoevelen zijn er in Nederland die dit werk genoeg kennen om het als geheel
te kunnen overzien? Het is jaren geleden dat een van Landré's composities voorkwam
op het programma van het Concertgebouw. Door een toevallige samenloop van
omstandigheden hoorde ik in 1939 nog zijn Requiem, gezongen op een uitvoering
van Maneto. Geen Maatschappij ter Bevordering van Toonkunst evenwel had in
Amsterdam dit mooie, gave, serene, zangrijke fresco een vertolking waardig
geoordeeld. In de laatste onzer muziek-geschiedenissen, een dik handboek van bijna
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600 pagina's, pas verschenen bij de Wereld-Bibliotheek, staat Willem Landré's naam
zelfs niet vermeld.
Hij heeft het dapper verdragen, met een cordaat, schijnbaar blijmoedig geduld
heeft hij verduurd genegeerd te worden en vergeten. Maar toen hij zich in de avond
van zijn leven gedwongen zag copieën te vervaardigen der symphonie van een auteur
die naar de smaak was van de artistieke leider onzer meest befaamde
concert-instelling, en terwijl hij goedhartig fouten dezer partituur corrigeerde, heeft
hij ondanks zijn eenvoud, ondanks zijn discretie, zonder twijfel menigmaal gedacht
dat hij in zijn eenzaamheid heel de tragedie belichaamde der Nederlandse muziek
en heel haar ellende.
Wij hebben Landré's aandenken niet enkel te vieren. Wij moeten ons iedere dag
zijn lot herinneren in een muzikaal beleid dat om vergelding en verbetering roept.

Consonanten en een dissonant
Een dag van kalme regen, nergens vandaan, en maar druppelend uit een grauwe lucht
die grauw zal blijven tot zij zwart wordt met de vroege avond. Een dag om zich te
bezinnen hoe mooi de dingen waren, hoe mooi ze kunnen zijn. Vast en zeker regent
het even kalm vandaag over Engeland. Als in Twelfth Night: For the rain it raineth
every day. Ik herinner me Nancy Evans, onze laatste ontdekking. Een zingende fee,
juist zoals ieder zich een fee verbeeldt, die haar eigen decor van lieve, aardse,
menselijke gratie overal meedraagt, als toverprinses op slofjes van zilverig azuur.
Wij hoorden haar eerst in The Rape of Lucretia, in Albert Herring, en op de planken
leek zij perfect. Maar hoor haar op het lege podium der kleine zaal van het
Concertgebouw, onder een slechte belichting. Zij kan daar nog veel meer. Zij kan
alles, Nancy Evans. En zo rustig, zo veilig, zonder merkbare inspanning, zo echt, zo
vanzelfsprekend, zo boven elke moeilijkheid uitzwevend, in oude aria's van Purcell
en Händel, in Hugo Wolf, in de vijf meesterlijk gevariëerde, zeer melodische en
uiterst boeiende, moderne wiegeliederen, welke Benjamin Britten expres schreef
voor haar. Alweer een mirakel. Hoeveel bewonderenswaardige zangers en zangeressen
kwamen ons nu sinds korte tijd uit Engeland? Men zei vroeger dat een nat, mistig
klimaat ongunstig was voor het produceren van goede stembanden. Men meende dat
kelen met prachtig geluid (niet te vlak, niet te hol, precies nasaal genoeg om glanzend
en vonkelend te blijven) slechts ontstaan konden door een zuidelijke zon. Dit waren
praatjes. Altijd en overal kan alles gemaakt worden van de mensen, zelfs nachtegalen.
En wanneer ik iets te zeggen had op een regeringsdepartement, dan zond ik terstond
een paar specialisten naar het Verenigd Koninkrijk om inlichtingen te winnen over
de methode waarmee Engelse leraars zulke ongeëvenaarde stemmen vormen, en ik
voerde die methode onmiddellijk in op al onze muziekscholen.
Ook herinner ik me Simon Goldberg, als solist, en als dirigerend solist van een
ensemble, dat werd samengesteld uit de zeer voortreffelijke instrumentalisten van
ons orchest. Ik geloof niet dat er voor 't ogenblik ergens ter wereld een technisch
volmaakter violist bestaat. Al zocht ik een week, ik zou niet weten wat hem ontbreekt.
Zijn toon heeft kracht, zachtheid, warmte en schittering, in de meest evenredige
proporties, in de meest harmonische nuances. Zijn stok heeft absolute zekerheid en
onovertroffen lenigheid. Ik heb geen noot gehoord die niet feilloos klonk. Zijn
techniek is dermate voltooid en dermate overtuigend dat zij door zichzelf reeds een
factor wordt van schoonheid en geestdrift. Hij voelt, denkt en vertolkt alles vanuit
zijn viool, meer dan vanuit de muziek die hij speelt, en alles wat hij doet vanuit zijn
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instrument is ideaal. Maar ik zie hem liever niet dirigeren, want, vreemd genoeg,
zijn gebaar is hard, vierkant, stug en droog, geheel in contrast met de violist. Het
schijnt mij ook geen goed idee om een gebruik van eertijds te hervatten, en een
vertolker tegelijk te laten optreden in de dubbele functie van solist en dirigent, zoals
Klemperer deed in Bach en Händel, Iturbi in Mozart, Goldberg in Bach, Schubert
en Haydn. Dat ging in de achttiende eeuw, toen de orchesten door een meer dan
honderdjarige discipline op deze wijze van musiceren waren ingesteld, of toen de
gevoeligheid der hoorders trager dan nu reageerde op onnauwkeurigheden van
samenspel. Wij zijn niet meer gewoon aan de vele oneffenheden, welke mij zo
dikwijls opvielen, sinds men het oud gebruik begon te hernieuwen, dat ik ze wel
onvermijdbaar achten moet. Hier waren zij het enige element dat bij tussenpozen
een perfectie stoorde, deze volstrekte zuiverheid van tekening, deze gaafheid van
indrukken, welke Goldberg, denk ik, niet enkel geneigd is te eisen van zichzelf, doch
eveneens van het muzikale geheel.
Ik herinner mij de avond der Hongaren. Zij waren magnifiek geweest in het vijfde
kwartet van Hindemith, en dat zij met dit werk hun hoorders nog niet meesleepten
tot enthousiasme kon slechts liggen aan de componist, die bij alle meesterschap over
de noten, niet genoeg capaciteiten bezit van innerlijke verwarming. Maar in het laatste
kwartet van Schubert waren zij subliem. Uit hun vier instrumenten vloeide ons hier
de muziek tegemoet in dezelfde toestand, met dezelfde directheid, eenvoud, ontroering
en clairvoyante vervoering als waarin zij geboren werd. Van haar begin tot haar
einde, zonder onderbreking. En welke muziek! Niet enkel de waardevolste, de
zeldzaamste, de verrassendste ideeën-in-klank. Doch ook de intelligentste, de
vernuftigste, de kleurigste, de zinrijkste, de doelmatigste, de welsprekendste, de
sensorieel bekorendste, de meest gelukkig-makende, de psychologische altijd
verantwoorde, altijd onovertrefbare aanwending, groepering, ontwikkeling, graduatie
van die onprijsbare ideeën-in-klank. Bij een kwartet als dit opus 161, en bij een
uitvoering als deze, beseft men met een voortdurend vermeerderende verrukking,
welk een ongehoord wonder onze Europese muziek is, welk een onschatbaar middel
tot de genadevolste van alle vreugde en energie.
Met zulke warme herinneringen op het voorste plan van mijn innerlijke horizon
zou ik zeer mild willen zijn tegenover Hein Jordans, die een serie uitvoeringen leidde
in het Concertgebouw, hoewel Eduard van Beinum sedert een maand was teruggekeerd
van zijn buitenlandse tournée, geenszins afgemat veronderstel ik, doch eer verkwikt
door de roem en de vooruitzichten van vrijheid en onafhankelijkheid welke zij hem
bracht. Jordans dirigeerde dus terwijl een dirigent als Van Beinum op een
betreurenswaardige, misschien ontmoedigende, misschien irriterende, in ieder geval
nutteloze en schadelijke non-activiteit werd gehouden, waarvan ik niets begrijp.
Meer dan een jaar, afwachtend hoe hij wellicht zich ontplooien zou, heb ik Hein
Jordans met rust gelaten, ofschoon ik zijn antecedenten kende en de verschillende
bezwaren die tegen zijn verschijning in het Concertgebouw konden worden geopperd.
Doch nadat ik hem nu tweemaal een symphonie van Mozart, het viool-concert van
Brahms, het violoncel-concert van Willem Pijper en de tweede Suite uit Bizet's
Arlésienne zag dirigeren, is het mij op zuiver muzikale gronden onmogelijk geworden
om de teleurstelling, de bedenkingen, de twijfel, de verwijten welke hij gaandeweg
in mij opstapelde, langer te verzwijgen.
Hein Jordans (als men wil) is een middelmatig acteur, een mime, een dansmeester
(hoewel met beperkte vermogens en van zeer dubieuze smaak) maar hij is geen goed
dirigent, en stellig is hij minder kunstenaar dan kunstemaker. Van de werken welke
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hij sinds olim kent, zoals Mozart's symphonie of Brahms' concert, dirigeert hij het
miniemste détail, de geringste nuance, met een klein répertoire van precieuze,
opdringerige gebaren en gebaartjes, welke ik niet in onderdelen wil beschrijven,
omdat ik de schijn zou moeten aannemen van een caricatuur te leveren. Maar het
geheel wordt een verbrokkeling van honderden miniaturige trekjes, een voorstelling
van handig verzonnen, zogenaamd expressieve trucjes, waarin de muzikale lijn, de
gehele muziek verdrinkt en te loor gaat. Alles is potsierlijk gedoe, alles is wat de
Fransen noemen ‘fausse élégance’, (met die korte, graaiende, hoekige, altijd
gespannen, bijna steeds parallel bewegende armpjes, en dat liefelijk wenkende
linker-handje aan een massieve, heup-wiegelende romp) alles coquette maniertjes,
op 't kantje af van ridicuul, alles mimiek van een kleinsteedse dandy, die zich vertonen
wil op zijn voordeligst. Alles dubbel en dik onderstreept, gerekt, zwaar op de hand,
vooral het gracieuze. En alles zonder enig loffelijk of verdedigbaar resultaat.
Integendeel. Dikwijls ‘rammelt’ het ensemble onder zulke directie, en de levendste
muziek wordt een siroperige aaneenrijging van sentimentele, melodramatische of
burleske affectaties.
Van werken echter die nieuw voor hem zijn, die hij niet of nauwelijks kent, gelijk
het violoncel-concert van Pijper, dirigeert hij niets, letterlijk niets dan de maatstrepen
en laat de instrumentalisten reilen en zeilen zoals zij dat op hun partijen ongeveer
aangewezen vinden, behalve bij Pijpers in tragisch zwijgen eindigende slotmaten,
welke hij de tijd had om effectvol te ensceneren. Het gevolg is een waas, een
ondoordringbare nevel, een wolk van verward geluid, een gebrek aan evenwicht en
onderlinge verhoudingen, een confusie van onanalyseerbaar rumoer, waardoor de
solostem meestentijds verzwolgen wordt.
Maar nog ongelooflijker is het zoals hij, èn technisch èn psychisch, een compositie
behandelt, mishandelt, gelijk de Suite van Bizet, welke hij waant te verstaan. Want
om zulk een averechtse, totaal verkeerde reproductie te verhoeden, (waarmee ons
orchest nergens voor de dag zou kunnen komen) behoefde hij slechts even de Franse
Radio in te schakelen of een der tientallen gramofoon-opnamen af te draaien welke
van dit werk gemaakt zijn.
Hein Jordans, bijgevolg, dirigeert niet de muziek. Hij dirigeert zijn zelf, zijn eigen
begrensde, oppervlakkige persoon. Ik geloof niet dan hij dit ooit zal afleren. Wat uit
deze objectieve waarnemingen te concluderen valt laat ik over aan de beheerders
onzer kunst.
P.S. Ik wilde de kwestie Metamorphosen niet meer oprakelen. Doch de redactie van
Concertgebouw-Preludium, draaft met een knagend geweten op het onderwerp door,
en overdrijft. Zij citeert in haar laatste nummer opnieuw enkele Duits-Zwitserse
kranten die beweren ‘dat iedereen weet met welk een hartstocht Strauss zich telkens
en telkens weer tegen de Nazi's verzet heeft.’
Als staaltje van die straussiaanse hartstocht en verzet volgen hier zes regels ener
private ‘hymne’ welke Strauss dichtte en componeerde ter ere van Hans Frank, die
bekend werd als ‘Polenslachter’ en is opgehangen.
‘Wer tritt herein so fesch und schlank?
Es ist der Freund, Minister Frank.
Wie Lohengrin, von Gott gesandt,
Hat Unheil er von uns gewandt.
Drum ruf ich Lob und tausend Dank
Dem lieben Freund, Minister Frank.’
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En nu basta.

Een groot dirigent
Na de uitvoering der Zevende Symphonie van Bruckner op het Volksconcert van
Zaterdag 17 Januari, en terwijl ik koelbloedig terugdenk aan de meer dan
buitengewone indrukken welke deze vertolking in mij naliet, begrijp ik tenminste,
waarom een Engels orchest (zoals een outsider, maar die het weten kan, mij vertelde)
aan Eduard van Beinum een bijzonder hoog honorarium heeft aangeboden per seizoen,
een gerieflijk huis, een auto met chauffeur en een contract voor vijf jaar.
Dat is zonder twijfel een mooie prijs. Maar niet te duur. Want de Engelsen zijn
goede kooplieden, een ‘natie van winkeliers’ gelijk Napoleon spijtig en smalend
meende. Zij hebben Van Beinum daar bezig gezien, zij hadden ondanks hun nuchtere,
harde koppen ongeveer dezelfde extravagante, zeldzame ondervindingen met hem
als het publiek van het Volksconcert, als ik, en redeneerden toen tennaastenbij in
deze trant:
‘Wij kunnen nog lang zoeken, maar zoals Van Beinum vinden wij er geen tweede.
Nergens. Hij is nog niet wat men noemt een geweldige internationale, mondiale
beroemdheid. Hij is nog niet iemand van wie de naam voor 60% telt op een podium,
in een zaal. Niet iemand, die zich vergenoegt met 40% reële muzikale efficiency,
juist voldoende om zijn vermaardheid te onderhouden, wat dikwijls de hoorders, ook
al applaudisseren zij, ontgoochelt, en langzamerhand onwillig maakt. Die Van Beinum
echter heeft alle kwaliteiten om een mondiale beroemdheid te worden. Hij is niet
eens meer onderweg. Hij staat op de drempel, voor de open poort waar de Faam hem
wacht. Wij hebben het gezien. Wat hij uit een orchest haalt is niet enkel technisch
van de allereerste rang, vlekkeloos, onberispelijk, onbetwistbaar zelfs voor het
critiserend intellect. Het is daarenboven een soort van gloeiing, een soort van warm
en stralend vuur dat wij nodig hebben aan 't eind van een grauwe, natte, kille, winterse
dag, het vuur, dat wij niet missen kunnen, om aan 't eind van zo'n dag ons schijnbaar
futiele bestaan te rechtvaardigen met die innerlijke glans, met die zekerheid voor
morgen, zekerheid voor immer, brandend als een felle, veilige vlam in ons bewustzijn.
Van Beinum is in de kracht van zijn leven. Hij spaart zich nog niet. Hij geeft zich
volop. Roekeloos. Onbeducht voor de reactie van morgen, voor de mogelijke
vermoeidheid. Hij is nu nog in het heroïsche, in het veroverende stadium. Hij voelt,
hij weet intuïtief, dat het gaat om to be or not to be. Om de Van Beinum te worden,
te zijn, definitief, geheel, die sinds ruim veertig jaar obscuur willend en groeiend in
hem is. Nog minstens tien, en stellig gedurende de vijf jaren van zijn contract met
chauffeur, woning en een enorm bedrag zal hij zich niet sparen. Hij zal zich geven
met al zijn vermogens, roekeloos, zodra hij een muziek te vertolken heeft waarvan
hij houdt, die de zijne is. Hij zal zelfs niet anders kunnen omdat zijn hart er zichtbaar
aan verpand raakte. Wij moeten hem hebben aan het hoofd van ons Londens orchest,
tot elke redelijke prijs. Wij zien op 't ogenblik geen tweede als Van Beinum. Bij ons
niet en nergens.’
Zo moet ongeveer de gedachtegang zijn van rekenende Engelse zakenlui. Op de
achtergrond hunner herinnering resumeren zij hun gewaarwordingen automatisch
met de globale termen van perfect, grandioos, geniaal, magnifiek, ongeëvenaard.
Precies als ik. Maar niemand behoeft hen te vertrouwen op hun woord; noch mij.
Omdat het echter van belang zou kunnen worden voor onze muziek, en niet 't minst
voor ons orchest, dat men Engelse handelslieden in dit geval gelooft alvorens het te
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laat is, wil ik Van Beinums performances van Zaterdagavond even op de keper
beschouwen en ze onderwerpen aan een nauwkeurig onderzoek.
Ik heb hem met de grootste oplettendheid waargenomen op een drievoudig plan,
om zo te zeggen met drie paar oren en ogen: op het plan Bruckner-Mozart (hij
dirigeerde ook de Haffner-symphonie), op het plan orchest, op het plan dirigent.
Onder de gezichtshoek Mozart-Bruckner heb ik hem feilloos gevonden. En dit is
geen kleinigheid. Mozart en Bruckner behoren tot de moeilijkste, de gevaarlijkste
componisten. Bij Mozart ligt alles open en bloot. Ieder geluidje is onmiddellijk
controleerbaar; het moet als klank-waarde en als expressie-waarde exact op zijn
plaats zijn, want in zulke doorschijnendheid, helderder bijna dan de lucht, reageert
elke toon op de andere met de hoogste gevoeligheid. Zoals Van Beinum hier de
kleurende houten blazers had afgewogen tegen het blanke fond der strijkers was
absoluut verbluffend en bewonderenswaardig van fijnheid. Zoals hij de trompetten
genuanceerd had, zoals hij haar metalen sonoriteit pas tegen het einde der symphonie
geheel naar voren bracht, en hier ook in de zuiverste verhouding, leek hij mij niet
alleen meesterlijk, doch zelfs uniek, want ik hoorde nog nimmer zulke noodzakelijke
differentiaties in het coloriet der trompetten, en zij bewezen dat Van Beinum de
symphonie van Mozart als organisch evoluerend klankbeeld in zich had opgenomen
en doorleefd.
Bij Bruckner zijn de moeilijkheden van een andere orde. Bruckner heeft bijna
steeds superieure ideeën, onvergelijkbaar geciseleerd. Dikwijls evenwel rijgt hij ze
aaneen als de bedrijven van een droom, waar de wonderlijkste, de heterogeenste
episoden onmerkbaar afwisselen en in elkaar vervloeien met een geleidelijkheid,
welke logisch is omdat wij haar bijwonen, doch die wij niet kunnen verklaren met
ons verstand. Naast die superieure, dikwijls illogisch ontplooide ideeën, heeft
Bruckner menigmaal schoolse formules, welke de soliditeit en de suggestieve praal
kunnen hebben van dogma's, wanneer zij met voldoenden luister en oprechte trouw
worden voorgesteld, maar die ook dor en leeg kunnen blijven als aangeleerde recepten,
wanneer de dirigent ze niet weet te doen trillen met de sensibiliteit waaruit deze
formules eertijds ontstonden. Die twee haast onverenigbare elementen van Bruckner's
compositorische architectuur, dat irrationele en dat hyperrationele, krijgt de dirigent
te versmelten, te egaliseren tot een levenwekkende muziek, welke zonder hiaten,
zonder rukken, zonder sprongen, zonder onderbreking, met een volstrekt
onverklaarbare logica ademt en stroomt, de hoorder bevangend in de gespannenste
aandacht en met de gelukkigste sidderingen. Slechts uiterst zelden slagen de dirigenten
erin om zich geheel natuurlijk, als vanzelfsprekend, met de denk- en gevoelswereld
van Bruckner te associëren. Tot mijn verbazing lukte Van Beinum dat van de eerste
maat tot de laatste. Men zag het werk in alle ongelooflijke, onzegbare, hasardeuze
schoonheid en weldaad geboren worden van zijn begin tot zijn einde.
Op het plan orchest constateerde ik een volledige transformatie. Ik zou niet mogen
zeggen dat zulke straling of bekoring in alle nuances der sonoriteit, dat zulke precisie
in alle attaques, zulke levendigheid en waarachtigheid in alle accenten,
nauwkeurigheid in de geringste onderdelen, evenwichtige proporties tussen de
verschillende groepen, zulk een rimpelloze harmonie van het ensemble, mij geheel
en totaal ontbroken hebben onder de leiding van Bruno Walter, Klemperer of anderen.
Maar ik mag gerust zeggen, dat ik deze supreme eigenschappen nooit zo ongestoord,
zo voortdurend, zo gewoon-weg observeerde als onder Van Beinum. Behalve bij
Mengelberg in zijn beste jaren. Maar Mengelberg bereikte die prachtige
hoedanigheden door dwang, door een soort van militaire tucht en in haar
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voortreffelijkste vorm droegen zij hiervan nog de onedele sporen. Van Beinum bereikt
ze door menselijke vriendschap. Hij is niet ‘de baas’. Hij is primus inter pares, de
eerste onder gelijken.
Op het plan dirigent noteerde ik bij Van Beinum sinds ik hem het laatst zag (en
dat is eigenlijk sedert vorige zomer) belangrijke wijzigingen. Hij heeft zijn gebaar
merkbaar versoberd. Alles wat overdaad was, wat niet geargumenteerd, gewettigd
kon worden door de gespeelde muziek, is uit zijn mimiek verwijderd. Ik had mij
geneigd gemaakt om hem onder deze gezichtshoek zeer streng te beoordelen. Ik zou
hem die Zaterdagavond niets vergeven hebben. Maar hoe ik ook speurde, ik ontdekte
niets van scenische, theatrale, ijdele, bedriegelijke, leugenachtige, onmuzikale aard,
dat ik hem zou kunnen verwijten. Hij was echt. Hij was kunstenaar.
Meermalen, sinds ik hier weer ben in de omgeving mijner eerste enthousiasmen,
en telkens als ik de schokken, welke ik ontving van Mengelberg (in zijn beste jaren)
niet geëvenaard, niet overtroffen bij mij voelde, heb ik mij afgevraagd of soms mijn
bloed verkoelde, of ik gekluisterd was aan dat verleden, en of ik misschien niets meer
zou kunnen prijzen en verheerlijken gelijk weleer. Maar neen. En ik dank Van Beinum
deze ervaring, deze stelligheid. Hoe begrijp ik de Engelsen! Zij zien juist. Zij taxeren
juist. Zij hebben gelijk. Ik echter zou Van Beinum willen behouden voor Amsterdam,
voor ons orchest. Met heel het gezag en heel het respect dat hij verdient zonder het
te eisen. Hier en overal is hij op het ogenblik zonder weerga.

Triomf van Bartok
De verrassende eigenschap van Bela Bartok's ‘Concert voor Orkest’ schijnt mij te
zijn dat de componist er bijna onophoudelijk zeer moderne procédé's gebruikt, die
door het oor en door het intellect zonder enig bezwaar, zelfs zonder enige aarzeling
worden aanvaard. De muzikale syntaxis is er haast voortdurend even vrij, even
gewaagd als bij onverschillig welke van de vroegere avant-gardisten Schönberg,
Strawinsky, Milhaud of Hindemith. Doch in dit Concert van Bartok, zijn voor-laatste
werk, geschreven in 1944, vloeit de nieuwe klank met een geleidelijkheid, een
natuurlijkheid en een materiële bekoring, die bij de grote hervormers Debussy,
Wagner, Moessorgsky, Chopin, en ook bij de grote klassieken, en niet minder bij de
grote middeleeuwers, altijd de categorische imperatief geweest waren van hun zoeken,
voelen en denken. Ik voor mij heb immer geloofd dat de hoedanigheden, welke men
zou kunnen samenvatten in de term calliphonie, het eerste en voornaamste gebod
bleven voor ieder der meesters die in de loop van zeven eeuwen de grenzen van de
Europese klank hebben verruimd. Steeds heb ik gemeend dat deze welluidendheid
juist moest worden nagestreefd wanneer men elk schools systeem verwierp, wanneer
men zich stoutmoedig plaatste buiten alle traditie en routine, wanneer men koerste
naar onbekende gebieden, wanneer men ontdekte en uitvond. Ik heb altijd gedacht
dat het zaak was van de componist om iedere verzinbare dissonant te transmuteren
in consonant, en ik heb vertrouwd dat deze alchemie verricht kon worden. Want hier
ligt voor de modernen de moeilijkheid, en nergens anders. Het is geen kunst, wanneer
men naar het ongehoorde, of naar het ongeziene stevent, het valt zelfs heel
gemakkelijk dan om dingen te schrijven die zonderling zijn, grillig, mismaakt,
onharmonisch, onbegrijpelijk, onvolgroeid, en niet groefbaar op het terrein waar
degenen leven tot wie wij wederkeren na een verre reis, en wie wij ervan vertellen.
Het lastige is om uit die regioon van het nog ongeformuleerde waarheen men
zeilde, klanken of beelden terug te brengen welke niemand vermoedde, maar die
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overeenstemmen met de wensen van de onveranderlijke mens en waarin ieder zich
zonder tegenzin, dikwijls met verbazing, soms met verrukking hervinden kan.
Wij weten van Bela Bartok's muziek nog niet genoeg om te zeggen of deze
bezwaarlijke transmutatie van het gedroomde naar het verwezenlijkte hem meer dan
eenmaal ten volle lukte. Doch onder de bekende componisten die zich sinds dertig
jaar bezig hielden met het bijna onoplosbare probleem (te vergelijken met de
quadratuur van de cirkel) om disharmonische elementen te voegen, te dwingen tot
een zuiver harmonische, ononderbroken welluidendheid, is hij de eerste en de enige
die in zijn ‘Concert voor orkest’ dit geduchte technische avontuur tot een volstrekt
bevredigend einde voerde. Er staat in deze gedurfde compositie geen noot die elke
hoorder, zowel de vakkundige als de onwetende, niet de impressie geeft van
gerealiseerd te zijn met hetzelfde evenwicht, dezelfde stabiliteit, dezelfde mysterieuze
zekerheid, dezelfde occulte wetmatigheid, dezelfde orde, welke ieder der grote
meesters die gedurende zeven eeuwen arbeidden aan de wording onzer muziek, zich
gesteld heeft als instinctieve plicht, als heilige taak: in de transparante ruimte der
lucht een sonore figuur te plaatsen, en een altijd nieuwere, een altijd gecompliceerdere
figuur, die in haar ontastbare sfeer de eenvoud zou hebben, de gewoonheid en het
onuitputtelijke wonder der dingen tussen welke wij rondgaan. Ik beweer niet te veel
wanneer ik zeg dat Bartok's ‘Concert voor orkest’, geconcipieerd in een techniek die
men revolutionnair mag noemen, ons even simpel, even onmiddellijk, even
verstaanbaar, verlokkend, boeiend en overtuigend aanspreekt als Mozart, als Haydn,
Bach, Palestrina, of wie ook der componisten van voorbije tijden. Elk hoorder voor
wie dit werk gespeeld werd, hier en overal, had de ervaring dat deze onverwachte
klanken iets mededeelden in een direct begrijpelijke en volmaakte taal.
Terwijl de hedendaagse beroemden, zelfs Schönberg niet meer uitgezonderd,
doende zijn alsof zij hun kracht en hun geloof verloren in de gevaarlijke onderneming,
en beginnen te capituleren (niet tegenover het ‘publiek’, dat hun altijd crediet gaf,
maar tegenover de technische moeilijkheid) is het nodig en nuttig om in de étappe
van evolutie, welke Bartok kort voor zijn dood bereikte, duidelijk het karakteristieke
te onderstrepen der behaalde overwinning. En haar betekenis. Ontwijfelbaar zijn er
in de afgelopen jaren een menigte groezelige, grauwe, rauwe, koude, wrange, ranzige,
grijnzende, knarsende composities geschreven, even ergerlijk als verwaten in haar
onvoltooidheid, door meesters of knoeiers, die de benaming verdienden van
cacophonisten. Men kan ze vandaag beschouwen als mislukte maar onontbeerlijke
schakels van een ontwikkelingsproces. Men kan hen vaarwel zeggen.
Ook in het oeuvre van Bartok vindt men zulke gehele of gedeeltelijke mislukkingen.
Doch in zijn ‘Concert voor orkest’ leverde hij het bewijs, de onloochenbare proef
op de som, dat een moderne muziek, dit wil zeggen een muziek die een aantal
theorieën, een aantal systemen uit het verleden negeert, overboord gooit, tot de
mogelijkheden behoort welke kunnen worden omgezet in een werkelijkheid, wier
tovers voor geen enkele van vroegere klank-figuren onderdoet.
Dit werk (gedirigeerd door Van Beinum en vertolkt door ons orkest met een
absolute beheersing en met de meeslependste levendigheid) zou een periode van
tasten in de muziek kunnen besluiten. Zij die welgezind luisteren, zij die componeren,
mogen het beschouwen als garantie voor een bewonderenswaardig gesteld en vervuld
ideaal. Maar tevens zou het goed zijn, wanneer luisteraars en componerenden zich
helder konden vergewissen, dat het ‘Concert voor orkest’ ook een nieuwe periode
opent. Want in dit meesterstuk betreedt en bestrijkt Bartok slechts een regioon der
menselijke roerselen die men de pittoreske of de accidentele zou kunnen noemen.
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Diepere schachten van ons zijn, van onze ervaringen, verlangens of vermoedens,
diepere en rijkere schachten kunnen, moeten en zullen worden aangeboord. De
eigenlijke mens van deze tijd, in zijn diepste wezen, met al zijn wonderlijke aspecten
en onbegrensde perspectieven, voorbijgaande en eeuwige, wacht nog op een
beschrijving in moderne klank.

Thema met variaties - Het kraakt in het Concertgebouw
Het gebeurde zoals het nergens anders gebeuren kan, behalve in het Concertgebouw.
Er zou in de Kleine Zaal een soirée zijn van Bernac en Poulenc. Alle plaatsen
waren uitverkocht. Een paar uren voor het begin der uitvoering komen de twee
artisten, die logeren in Den Haag, met de auto van hun impresario naar Amsterdam.
Ze zijn in rok. Ze zijn ook reeds een tijd lang bezig met hun gedachten te concentreren
op de muziek, die zij straks zullen vertolken, zich te laden met magnetische
spanningen, gelijk kunstenaars dat min of meer bewust plegen te doen. Om zich in
te stellen op de acoustische verhoudingen, repeteren zij hun programma nog even
op het podium waar zij dadelijk zullen zingen en piano spelen voor hun hoorders,
want, consciëntieus als ze zijn, laten zij niets over aan het toeval. Nadat deze
voorbereiding beëindigd is komt een ambtenaar van het Concertgebouw hun
impresario mededelen dat de uitvoering niet kan doorgaan. Het plafond der Kleine
Zaal (waar zij pas gestudeerd hebben) dreigt in te storten. De directie durft de
verantwoordelijkheid niet aanvaarden. Poulenc en Bernac, verbaasd en verontwaardigd
over zoveel slordigheid en sans-gêne, konden gedesillusioneerd naar Den Haag terug
rijden.
Met nog meer ergernis, vermoed ik, zullen zij vernomen hebben, dat het dreigende
onheil de volgende avond bezworen was. Het aangekondigde concert van Annie
Woud behoefde inderdaad niet te worden afgelast, gelijk menigeen vreesde, die haar
enkele dagen te voren bewonderd had in Die Nacht van Diepenbrock. Het gevaar,
het alarm en de plotselinge paniek waren veroorzaakt door een last van vijfduizend
kilo ijzer, welke men onvoorzichtig gestapeld had op de zolder der Kleine Zaal, die
sinds de herfst al geschraagd moest worden door een houten steiger. Waarschijnlijk
sleepte men het ijzer weg, en met wat latten, balken en koorden bleek het euvel
verholpen, een ramp afgewend van onze hoofden. En wij geloven dat gaarne. Het
penibele incident laat zich echter niet sluiten zonder twee vragen die interessant
genoeg zijn om gesteld te worden. De ene: Wie moet de kosten betalen van dat ijlings
afgezegde concert? De andere: Mag een dergelijke zorgeloosheid en ongegeneerdheid
langer duren? Ik denk niet enkel aan het minimum wellevendheid, dat ontbroken
heeft tegenover eminente kunstenaars als Bernac en Poulenc. Ik denk ook een beetje
aan de veiligheid van het publiek. Op het nippertje merkte men dat vijf ton ijzer en
het plafond gingen neertuimelen. Zoals de gebeurtenissen liepen had men dat
evengoed niet of te laat kunnen merken! Waaraan of aan wie zijn wij overgeleverd?
***
Maar achter dezelfde muren ontwikkelt zich tegelijkertijd een andere historie, welke
niet minder gevaarlijk is en die ik niet langer wil verzwijgen.
Elkeen die gedurende de uitvoeringen van het Concertgebouw-orchest zijn aandacht
een ogenblik vestigt op de omgeving, kan geobserveerd hebben, dat dr. Rudolf
Mengelberg sinds enige tijd de concerten, welke gedirigeerd worden door Eduard
van Beinum niet meer bijwoont. De administratieve en artistieke directeur verzaakt
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ook bij die gelegenheden de simpelste zijner plichten. Er mag komen wat wil, dr.
Rudolf Mengelberg zal schitteren door afwezigheid. Vervolgens kan elk objectief
waarnemer geobserveerd hebben, dat alle programma's welke voor de rentrée van
Eduard van Beinum stonden aangekondigd, gewijzigd zijn. Ieder zal uit deze
symptomen niet anders kunnen concluderen dan dat er onenigheid en onmin heersen
tussen dr. Rudolf Mengelberg en Eduard van Beinum.
Dit conflict is latent sinds het jaar dat Van Beinum als tweede dirigent verscheen
in het Concertgebouw. Het was onvermijdelijk. Met dezelfde egocentrische doeleinden
en met dezelfde perfide obstructie, waarmee Willem Mengelberg de talenten van
Evert Cornelis indertijd gekortwiekt heeft, belemmerde hij de regelmatige, individuele
ontplooiing van Eduard van Beinum. Het is zichtbaar dat dr. Rudolf Mengelberg,
Willems achterneef, deze traditie en deze miserabele tactiek voortzet. Hij is
opgegroeid in de sfeer van Willems machtsbewustzijn, machtswellust. Hij leed er
onder misschien, want Willem knotte tyranniek ook hem, dr. Rudolf. Maar hij kreeg
die wellust in het bloed. Zo klein hij is, zo middelmatig, het grillige lot, een losse
familie-relatie, de lijdzaamheid der critiek, de volgzaamheid, de muzikale
ondeskundigheid wellicht van een bestuur (het Bestuur van het Concertgebouw, het
Bestuur van Rijk, Provincie en Gemeente Amsterdam!) schonken, veroorloofden
aan dr. Rudolf Mengelberg, zo gering, zo onbekwaam hij is, die macht. Hij wil haar
uitoefenen. Wat is begrijpelijker? En van een hoger standpunt oordelend, onder de
gezichtshoek van Sirius, zou ik kunnen lachen over deze naïeve en impertinente
menselijke comedie. Maar ik heb geen lust tot lachen. Alles ziet er naar uit alsof wij
weldra zullen moeten kiezen. Tussen dr. Rudolf Mengelberg en Eduard van Beinum.
Tussen een onvoldoende directeur en een groot dirigent. Ik weet wat ik zeg. Ik
waarschuw onze overheden bijtijds en welbewust: Voor het volgend seizoen zijn de
zaken provisorisch geregeld, behoudens, dat het conflict dr. Rudolf Mengelberg Van Beinum eensklaps acuut kan worden. Doch daarna is alles onzeker. Van Beinum
kan vertrekken naar Engeland of elders. Ik zou dat bejammeren maar begrijpen.
Begrijpen omdat iedere goedwilligheid (en waarlijk, Van Beinum heeft zich
goedwillig getoond) haar grenzen heeft. Bejammeren omdat ik volgens mijn artistiek
geweten betuigen kan, dat er op het moment nergens een dirigent is, die in
werkelijkheid en in verdere mogelijkheden met Van Beinum gelijk staat. Ik zou
willen, dat ons land het voorrecht van zulk een authentiek kunstenaar te bezitten
waardeert.
Bij schrijven van 20 October, getekend door de ondervoorzitter mr. de Jong
Schouwenburg en de secretaris mr. Kappeyne van de Coppello (waarom signeerde
niet de voorz. Jhr. Beelaerts van Blokland?) en gepubliceerd in een deel der pers,
heeft de Raad van Bestuur van het Concertgebouw verklaard, dat ‘de algehele leiding
en dus ook de algehele verantwoordelijkheid naar buiten voor de gestie der N.V. het
Concertgebouw, zowel commercieel als artistiek, juridisch en feitelijk uitsluitend
berust bij de Raad van Bestuur.’
Dit is duidelijke taal.
Ik had deze bezwaren dus eigenlijk moeten richten tot dat Bestuur. Alvorens echter
met argumenten, welke de Raad van Bestuur dan zelf verschaft zal hebben, het nut
te betwisten, de competentie, de samenstelling, de wijze waarop hij gekozen wordt,
en de muzikale bruikbaarheid van deze Raad van Bestuur, wilde ik
rechtvaardigheidshalve zijn beslissingen afwachten. Die Raad zelve, als hij redelijk
is, kan zijn beslissingen niet anders oordelen dan urgent. Ik meen dat ons geen tijd
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meer rest voor uitstel en geduld. Een Commissie van Onderzoek werkt blijkbaar te
langzaam.

De betekenis van het orchest
Binnen een enkele week hebben wij vijf openbaringen gekregen van het hoogste
muzikale ideaal dat men zich denken kan, en dat, wanneer er op de Olympische
Spelen ook muzische wedstrijden waren, gelijk in de Oudheid, als toppunt had kunnen
gelden van een tijdkring, en als na te volgen toonbeeld voor de rest der wereld.
Die volmaakte openbaringen gaven vijf zeer verschillende aspecten van de
orchestrale kunst, en reeds door deze verscheidenheid van vorm en inhoud zouden
zij bewondering hebben gewekt (want zulk een technisch doordachte en instinctief
doorleefde herschepping van vele stijlen ziet men zelden) en hadden zij de prijs
verdiend. Als men dan gelijk vroeger te Delphi, om zo merkwaardige prestaties te
vereeuwigen, een marmeren zuil had opgericht, zou men er de namen hebben gegrift
van Haydn, Pijper, Ravel, Mozart, Bruckner, en onder de namen der meesters, de
namen hunner vertolkers: het Concertgebouw Orchest, Henriëtte Bosmans, Stefan
Askenase, Eduard van Beinum.
Ja, waarom eigenlijk zijn er bij de Olympiaden geen muzikale wedstrijden? Toen
de Spelen herleefden, hield men muzische competities waarschijnlijk voor
onuitvoerbaar. Het domein der Muzen besloeg toen ook een veel geringere plaats in
het hoofd en in de belangstelling van de regeerders. Maar alle omstandigheden en
alle mogelijkheden zijn gewijzigd. Tegenwoordig blijft er geen enkele plausibele
reden meer om op de Olympische Spelen nog langer een deel der menselijke activiteit
uit te schakelen, waarvan de goede functionnering even noodzakelijk is voor de
harmonie van geest en lichaam als de athletiek. Goed gezien, is het slechts een kwestie
van initiatief. Welke natie zou de Muzen het meest genegen zijn? Welke natie zou
met de meeste kans op resultaat een poging kunnen ondernemen om de Olympische
Spelen op een essentieel punt te completeren, en ze geheel gelijkend te maken aan
de Spelen der oude Grieken, waar niet enkel de beste worstelaars bekroond en gevierd
werden, doch ook de beste kunstenaars? Waarom wij niet? Het feit alleen reeds, dat
ook de spirituele mens zou verschijnen in de internationale arena ware wellicht
voldoende om het evenwicht te herstellen tussen onze twee naturen van dromen en
doen, tussen ons reële en supra-reële, aardse en boven-aardse wezen, waarvan A.
Roland Holst, dichterlijk waarzeggend en waarschuwend in ‘Van Erts tot Arend’ en
‘De twee Planeten’, de stoornis ziet als oorzaak en begin van de teloorgang onzer
wereld.
Vergeef mij deze uitwijking naar utopie en poëzie. Vermoedelijk wordt zij mij uit
het onderbewuste gedicteerd door de geheime wens om te ontsnappen aan een
beschrijving der muziek, die duizenden en mij tot enthousiasme bracht. Wat is
gevaarlijker en lastiger dan spreken, wanneer juist het onuitsprekelijke gedaan werd
in klank waarvoor geen equivalenten bestaan? Hier waren ‘De twee Planeten’, de
physische en de psychische, de planeet waar wij wonen, en die welke wij projecteren
boven de kimmen der aarde door de kracht van ons verlangen en door de intensiteit
van ons innerlijke visioen, hier waren die beide gebieden van werkelijkheid en
schoonheid, even menselijk als goddelijk, verenigd tot een samenzijn, welks uren
wij niet meer konden meten en dat voor immer had mogen duren.
Nauwelijks was de symphonie van Haydn ingezet of ons landschap wisselde. Wij
waren nog in een bekende zaal, met vele mensen. Maar tegelijkertijd waren wij als
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de bewoners van Plato's grot, en ieder onzer had achter zich een lichtgloed, die op
het podium, in gestalten welke wij niet konden omlijnen, welke wij niet probeerden
te identifiëren, een schimmenspel tekende van een ongelooflijke feestelijkheid. Dat
landschap en dat spel veranderden onophoudelijk van gedaante, van beweging en
van kleur. Steeds bleef het golven in een onzegbare pracht, en altijd behielden de
tinten waarmee het omstraald scheen, de glans van een feest, tot in haar donkerste
en ijlste schakeringen. In Plato's grot echter stonden de toeschouwers voor een
ondoorzichtig raadsel. Wij niet. Wij bevonden ons in de aanwezigheid van een wonder
en wij begrepen het. Elk ogenblik vernamen wij het ongehoorde, zagen wij het
onverbeeldbare, en elk moment wisten wij wat het was, en waarom het was in zulke
fonkeling of schittering van vreugde. Met de opperste aandacht bleven onze oren
iedere nuance analyseren der geluiden, die daar uit een heldere en zonderling nabije
verte kwamen van een orchest, dat te verdwijnen scheen in een gouden, zuivere
brand, geen musici meer, maar éne, onverdeelde bron geworden van dat overtuigend
en verzaligend geluid.
Daar was geen klank die onze oren niet volmaakt vonden. Volmaakt in de
zachtheid. Volmaakt in het tumult. Wij beseften zeer goed, dat gedurende de
bacchantische finale van Ravels Daphnis met de bliksemsnelle af- en aanzwellingen
van de ganse rumoerige klank, die zwiepte als een stormende zee, met de chromatische
flitsen van trompetten of houtblazers, die klaterden als uit een fabelachtige fontein,
de ontzaglijkste toeren van orchestrale virtuositeit verricht werden, welke ieder der
spelers berekenen moest en opvangen in minder dan het twintigste deel ener seconde
om perfect te kunnen kloppen. Tevens wisten wij met een volstrekt veilige zekerheid
dat alle mirakelen van het bewogenste en geriskeerdste samenspel zouden slagen.
Wat stemt gelukkiger dan zich tehuis en gerust te weten in elke orkaan, van gejubel
of van smart, in elke stilte, van verliefdheid of van verlorenheid, welke men op deze
uiterste toppen der aandacht met hetzelfde behagen ervaart en niet meer van elkander
onderscheidt?
Hoewel zulk een gesteltenis nog in de minuut waarop men haar verwacht,
onbereikbaar zal schijnen, zelfs onaannemelijk, geraakten we binnen ene week
vijfmaal, zonder enige inspanning, tot in 't midden van een herwonnen paradijs, tot
in die sfeer van het zinnelijk bovenzinnelijke, van reële irrealiteit, tot in die zone van
loutere energie en onstoffelijke wellust, waar wij het leven altijd zouden kunnen
ademen als goden, wanneer wij het middel kenden om het altijd te doen duren. Ieder,
zonder twijfel, onderging die apotheose naar de maat en de aard zijner persoonlijke
vermogens, doch ieder had de gewaarwording van totale vervulling. En ook elk der
uitgevoerde muzieken weerkaatste de klanken dier tweede sfeer op haar eigen wijze,
- luchtig, strelend, vrolijk in die symphonie van Haydn, phantasmagorisch gedempt
en gecondenseerd in het piano-concert van Willem Pijper, veelkleurig en
duizendvoudig gevarieerd in de arcadisch en dionysisch dansende Daphnis van Ravel,
tenger en sterk, sierlijk en trouwhartig in het laatste piano-concert van Mozart, met
cyclopische spanwijdten en met alle verzinkingen, vertederingen in de Achtste van
Bruckner, elke dezer muzieken gaf haar klank in zijn opperste volkomenheid.
Voortdurend waren hier twee soorten van schoonheid vereenzelvigd: de technische
en instrumentale, de psychische en intellectuele, tot een ononderbroken verbond.
Zou men ooit elders de orchestrale begeleiding der piano-concerten zo zorgvuldig
afgewogen, en zo vlekkeloos uitgewerkt gehoord hebben, zo nauwkeurig afgestemd
op de expressies en de sonoriteit van het solo-instrument? Wat mij betreft, ik herinner
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me deze nochtans elementaire zorgzaamheid niet en ik ontmoette haar totnutoe
nergens dan bij de Van Beinum dezer zeldzame en voorspoedige week.
Bij zulke herscheppingen, terwijl de muziek uit het gebaar van de dirigent opklinkt
met dezelfde eenvoud en waarheid waarmee zij ontstond uit het binnenste van haar
maker, ontdekt men pas of vergewist men zich het best welk een buitensporig
wonderlijk verschijnsel het orchest is in de geschiedenis der menselijke gedachte.
Meer dan tweehonderd generaties hebben onbewust gebouwd aan zijn langzame
wording. Sinds de praehistorie ontwikkelt het zich uit het obscure denken van
duizenden als een fabriek, een laboratorium, een grandioze tempel voor de klank,
als een nooit beëindigd monument, waarvan de onderdelen stuk voor stuk over de
ganse aarde worden vervaardigd, zonder dat iemand weet dat zij eenmaal zullen
worden samengevoegd. Op het ene continent vindt men de manier uit om tonen te
maken door een snaar te tokkelen. Op een ander door de snaar te strijken. Alle
systemen om klank te produceren worden sucessievelijk bedacht. Eerst sinds het
midden der vorige eeuw door de uitvinding van de saxophoon, zijn alle denkbare
methoden waarmee lucht op muzikale wijze tot trilling kan worden gebracht, beproefd
en gebezigd, alle mogelijkheden zijn in het orkest vertegenwoordigd, en na een arbeid
van zeventig, tachtig eeuwen is het grote, gezamenlijke werk voltooid. Langzamerhand
heeft men geleerd de elementen te groeperen, te ordenen. Tegelijk leerde men het
samengeordende geheel te overzien en aan te wenden met het grootste coëfficiënt
van nuttigheid. Vandaag bezit de mens een onvergelijkbaar werktuig, vervaardigd
onder ontelbare gevaren en noden, duizenden malen bedreigd vernietigd te worden
door zijn eigen waanzin. Vandaag beschikt de mens over dat sinds alle heugenis
gedroomde werktuig, en het werd gaandeweg subtiel genoeg, doelmatig genoeg,
wonderbaarlijk genoeg, om de lucht welke hij ademt zodanig te doen vibreren, dat
zij hem door alle poriën binnendringt als een quasi goddelijke stroom.
Men herinnert zich die volhardende en intelligente realisering ener oer-oude
menselijke intuïtie met verbazing, bijna met adoratie, en telkens wanneer hetzelfde
wonder gebeurt, dat geen enkele andere kunst kan evenaren, telkens wanneer het
onuitsprekelijke en het onbegrijpelijke gedaan worden in klank, krijgt onze
bewondering iets gewijds. Wij voelen dat een phenomeen als dit onschatbaar is.
En wat zou men niet willen wagen, wat zou men niet offeren om te verwerven dat
zulke revelaties, zulke concerten, waar het ongehoorde lukt, talrijk zijn?

Een muzikale reis
De reis van het Concertgebouw-orkest naar Amerika, waarover reeds meer dan een
jaar gesproken wordt, is dus eindelijk in grote lijnen vastgesteld. Volgens een
persbericht van Zaterdag 14 Februari geraakten beide partijen, vertegenwoordigd
door mr. J.W. de Jong Schouwenburg, onder-voorzitter van het bestuur der N.V. Het
Concertgebouw en Arthur Judson, hoofd der Columbia Concerts Corporation, tot
een voorlopige overeenstemming op deze basis: De tournée zal eind September 1949
aanvangen en vier à vijf weken duren. Zij zal zich uitstrekken over Amerika en
Canada. Iedere veertien dagen zullen ongeveer dertien concerten gegeven worden.
Eduard van Beinum zal de uitvoeringen dirigeren.
Over deze gegevens heb ik een lange tijd mijn gedachten laten gaan, zoals iedereen
doen zal, voor wie de titel van een cultuur-monument, welke aan ons orkest wordt
toegekend, geen ijdel woord is. Op het eerste gezicht lijkt zo' onderneming, waarin
globaal geschat een klein millioen gestoken wordt, prachtig, geweldig, flatterend
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voor ons nationaal prestige, een interessante roemrijke tocht naar een onbekende
wereld, die een formidabele aantrekkingskracht uitoefent op elk soort van verbeelding.
Maar nu komt het tweede gezicht. Wij overschouwen Amerika en Canada in enkele
fameuze namen, in een paar geografische vlakken, afstanden en uitgestrektheden.
Ons land kan er ettelijke honderden malen in. Het orkest moet die ruimte bereizen
in ‘vier à vijf weken’. Dit is krap uitgemeten. Heeft men bij die vaststelling van het
tijdsbestek ook de duur geteld van de overtocht? Wij weten het niet. Doch als bij die
vijf weken de dagen van vertrek en terugkeer inbegrepen zijn zou de maat nog krapper
worden. In ieder geval echter zullen wij ons overal moeten haasten om ergens te
komen, om iets te zien, en zelfs om te musiceren. Hoeveel steden zullen wij aandoen?
Daarvan hangt per slot alles af. Men heeft ons dat nog niet gezegd. Alleen de
dichtbevolkte agglomeraties kunnen financieel renderen. In Amerika en Canada
liggen de centra, waar de recette kan opwegen tegen de kosten, verder van elkaar
dan Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Maastricht. Een heel stuk verder.
Hoeveel uren van die vier à vijf weken zullen wij doorbrengen in treinen, in bussen,
of in vliegtuigen?
In iedere veertien dagen moeten ‘ongeveer’ dertien concerten gegeven worden.
Dat ‘ongeveer’ kan minder zijn. Het kan ook meer betekenen dan dertien. Zoals het
cijfer daar staat beduidt het een maximum van de intensiefste exploitatie binnen de
kortste tijd. Een draconisch maximum. In welke toestand zullen na die ‘ongeveer’
dertien concerten van iedere veertien dagen de lippen zijn onzer trompettisten,
hoornisten, hoboïsten en andere houtblazers? Zullen wij een half uur kunnen
bezuinigen om te repeteren? Of krijgen wij overal hetzelfde programma te spelen?
Wanneer wij in Holland, waar de steden zoveel dichter bij elkaar liggen iedere veertien
dagen ‘ongeveer’ dertien maal, of ook maar tien maal moesten concerteren, en zoals
wij dat gaarne doen, zoals wij trouwens verplicht zijn aan onze titel van
cultuur-monument, dus met gehele gave van al onze physieke en psychische krachten,
zouden wij ons totaal afgebeuld en afgejakkerd voelen. Niemand houdt dat vol.
Een dirigent van wie men proberen durfde te eisen dat hij zich binnen de maand
zes-en-twintig keer inzet met al de nerveuze vermogens die hij produceren kan, zou
compleet geradbraakt zijn. Eenvoudig omdat het maken van muziek (zonder behulp
van décor, tekst of wat dan ook) veel hogere innerlijke spanningen vergt dan alle
overige kunsten. En welk nut zou die uitputting ons kunnen brengen? Niet eens
noemenswaardig financieel profijt. Want Arthur Judson, die zorgvuldig rekent, is te
humaan om ons dat onmenselijke cijfer 13 voor te leggen, wanneer niet de inkomsten
de uitgaven maar amper dekten. Wat voor doel zou de tournée dan kunnen hebben,
als de commerciële omstandigheden tot zulke draconische voorwaarden dwingen,
en als de mogelijkheid van artistieke prestaties door de voorwaarden zelf bijna
automatisch om zo te zeggen gereduceerd wordt tot meer risico dan men met een
gezond verstand kan aannemen?
Een groot en voortreffelijk orkest is een buitengewoon minutieuze, delicate,
kostbare en fragiele mechaniek, die men hoe langer hoe meer bewondert, hoe beter
men haar begrijpt. Als men precies ging analyseren wat er allemaal voor nodig is
om een mooie serie klanken, zó perfect door de lucht te doen zweven dat haar trilling
niet alleen intellectueel bekoort maar ook overstelpt met de nog hogere vreugde, die
het geheim der Muze is, zou men verbaasd zijn over de menigvuldigheid en de bijna
onmeetbare subtiliteit der factoren die hier samenwerken tot dat onvergelijkbare en
waarlijk onwaardeerbare resultaat. Alleen de componist eigenlijk, die ervaart van
welke onberekenbare invloeden de realisering zijner op elk andere wijze onzegbare
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gewaarwordingen afhangt, en alleen de dirigent, wien de volmaaktheid van het
instrumentale ensemble zoals hij haar zich droomt, inderdaad ter harte gaat, en die
haar dagelijks controleert, kan deze fragiliteit, deze kwetsbaarheid volgens de juiste
maat beoordelen en beseffen.
Wanneer men zich van zulke moeilijkheden nauwkeurig vergewist, deinst men er
voor terug om een orkest, om ‘Het Orkest’ bloot te stellen aan overbodige en nutteloze
wagerijen en gevaar. Een geringe verzwakking in een der groepen kost soms tijden
van geduldige en voorzichtige reparatie. Wie zal mij dat kunnen tegenspreken? En
wanneer ik ons orkest hoor musiceren zoals Zaterdagavond in het viool-concert van
Mozart (waar Jan Bresser een triomf behaalde), in de Rosamunde-ouverture van
Schubert, toen ieder onderdeel van het zingend geheel die sensatie gaf van het
onovertrefbare, van het onvergetelijke, en wanneer ik ons orkest hoor musiceren
zoals de volgende Zondag in L'Esprit en deuil van Rudolf Escher, wanneer ik aldus
hoor en de condities overweeg welke onmisbaar zijn om dergelijke prestaties te
bereiken en intact te bewaren, dan zou ik liever wensen dat Het Orkest veilig in
Amsterdam bleef, en omstreken.
Maar als onze overheden terwille van nationale belangen een reis naar Amerika
nuttig en nodig achten, kan het plan voor zulk een tournée ontworpen worden van
een geheel ander uitgangspunt. Het aantal concerten, te geven in vier weken, mag
het cijfer 8, ten hoogste 10, niet overschrijden, om een perfecte uitvoering te
garanderen. Zij zullen verdeeld worden in twee reeksen. Het programma der ene
helft zou kunnen luiden: Pathétique van Tsjaikowski en Zevende van Bruckner. Of
twee, drie andere magistrale composities en vertolkingen naar keuze. Het programma
der tweede reeks zou moeten luiden: Ouverture Electra van Diepenbrock; Concert
voor fluit van Henkemans. Musique pour l'Esprit en deuil van Escher. Pauze.
Hobo-concert, of 2de viool-concert, of Sinfoniëtta voor klarinet van Dresden. Derde
Symphonie van Pijper.
Ook voor zulk een reis benaderen de kosten bij raming een klein millioen. Te
crediteren à fonds perdu, zonder handelsoverwegingen, uit overtuiging. Dan zou de
tournée geschieden zonder enige schade voor het orkest. Dan zou er werkelijk sprake
mogen zijn van ‘een zeer belangrijke artistieke uitwisseling tussen Europa en
Amerika’ waarover het communiqué gewaagt dat de heren Arthur Judson en mr. De
Jong Schouwenburg redigeerden voor de pers. Op deze voorwaarden alleen, met
zulke programma's en doelstellingen alleen zullen wij ons muzikaal prestige in de
wereld bevestigen en vermeerderen.

De pianisten
Altijd wanneer ik tot in de afgelegenste buurten onzer stad op muren en zuilen de
grote letters zie van de namen der muzikale virtuozen, is het een raadsel voor mij
wat tussen zoveel beloften van zoveel kunstenaars de keuze bepaalt bij mensen die
verlangen naar een paar uren van gelukkige muziek.
De best ingelichte critici zelf zouden maar zelden weten te kiezen als zij zich
moesten richten volgens die affiches en andere advertenties. Want de meesten der
namen zijn hun volslagen onbekend. Gedurende de zes jaren van de oorlog groeide
overal een jonge generatie op, waarvan buiten het land harer geboorte bijna niemand
bericht kreeg, en uit alle hoeken van Europa, zelfs uit Amerika, reizen deze
nieuwelingen naar Holland om hun fortuin te beproeven bij ons.
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Maar hoe zou dat kunnen slagen? Wat kan hun anders te wachten staan dan een
lege zaal met rode stoelen, waar men vaak evenveel critici vindt als vrijwillige
luisteraars? Deze beginnelingen, en ook zij, de herbeginnelingen, die zes, zeven jaren
geleden enige faam verwierven, doch waarvan de herinnering door schokkende
gebeurtenissen werd uitgewist, al die jonge en oudere artisten musiceren dus onder
de deprimerendste omstandigheden. Zij komen op eigen risico. Zij steken in de
onderneming een deel van hun kapitaal dat meestal bescheiden is. Het verdwijnt in
het deficit ener hopeloze zaal, waar men elkaar ironisch optelt.
Soms spelen zij als slachtoffers van een somber lot, met berusting en gelatenheid,
zonder veerkracht. Soms spelen zij als dapperen, wien alles onverschillig is, behalve
de muziek die zij ons brengen, met een ware bezieling, waarvoor ik hun een millioen
zou geven en de faam erbij, wanneer ik kon, want niets is magnifieker dan zulke
innerlijke dapperheid. Maar het resultaat blijft voor beiden hetzelfde. Een roem wordt
nooit gemaakt op één avond, door één concert, uitgezonderd in de scenario's van de
bioscoop. De fortuin van de fabel was een godin die op haar hoofd slechts een enkel
haartje had, dat men grijpen moest terwijl zij voorbij-vloog. Dit haartje is hier
werkelijk te kort, te dun! Om resultaten te behalen zouden deze onbekende of vergeten
debutanten, die dikwijls een kunst bezitten, welke twintig jaar geleden nog als
onbereikbaar gold, de kans moeten hebben om een maand later terug te keren, en
dan weer een maand daarna, om een soort van herkenningsteken vast te leggen, om
bij hun eerste dertig hoorders, een paar honderd bij te winnen.
Zij krijgen deze kans niet. Van alle nieuwelingen, die ons vorige winter geboeid
of verrukt hebben, is dit jaar niemand teruggekeerd. Zij durven het niet meer wagen.
Hun kapitaal is er misschien niet tegen bestand. Wat zal er van hen terechtkomen?
Ik weet er niets van. Op ons podium worden zij vervangen door andere onbekenden,
die dezelfde teleurstelling tegemoetgaan van hun talent, af en toe van hun genie, en
van vergeefse, tot vruchteloosheid veroordeelde pogingen. Is dit niet erbarmelijk?
Zou dit compartiment van het muziekbedrijf met een weinig aandacht en tot voordeel
van alle partijen niet een beetje rationeler, een beetje menselijker kunnen worden
ingericht?
Wel fantastisch schijnt het me, als ik goed bedenk, dat honderden affiches, dag
na dag aangeplakt in alle hoeken van Amsterdam, avond na avond slechts zeer zelden
meer dan zestig der talloze voorbijgangers overreden die ze bekijken, die ze kunnen
lezen. Wij zouden die grote letters niet gaarne missen langs onze straten. Zij behoren
bij het decor van ons leven. Op haar manier vertellen zij iets dat op een sprookje
lijkt, en al kennen wij de naam niet van de tovenaar die zich aankondigt, en al laten
wij hem links liggen, hij wekt even een illusie, de suggestie van een genoegen dat
zou kunnen zijn. Maar welk een ongelooflijke wanverhouding constateert men in de
concertzaal tussen de energie, die aan deze honderden affiches verbruikt werd, en
het beoogde effect!
Nog een ander vreemd verschijnsel trof mij herhaaldelijk bij deze parade in de
eenzaamheid van virtuozen onder wie buitensporig veel pianisten zijn. Deze
kunstenaars wonen op zeer verschillende punten van de aardbol en hebben geen
contact met elkaar. In de zomer stellen zij voor de volgende campagne een programma
samen dat zij met zorg instuderen. Hoe zou het nu verklaard kunnen worden dat een
belangrijk contingent dezer artisten, die geïsoleerd lopen te mijmeren over hun
vertolkingen van de volgende winter, gezamenlijk en als 't ware eensgezind besluiten
om uit de immense piano-literatuur hun definitieve keus te laten vallen op dezelfde
sonate van Mozart, dezelfde sonate van Beethoven, van Schubert, op dezelfde stukken
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van Chopin, Scarlatti en Bach? Zou er in een gegeven jaar een gekarakteriseerd
klimaat bestaan van algemeen menselijke gevoelsneigingen, droomwensen, waarbij
zij zich onbewust aanpassen, of dat zij even onbewust helpen om tot uiting te geraken?
Het zonderlinge phenomeen kan door ieder, die onze concerten geregeld bijwoont,
worden waargenomen. Ik kan het niet uitleggen zonder te vervallen in hypothesen.
Maar het zou me niet verbazen dat de gelijkheid, de monotonie der mijmeringen van
al die pianisten een der voornaamste oorzaken is waarom de voortreffelijksten hunner
hier zelden spelen voor meer dan zestig toehoorders.
Onder de talrijke kunstenaars die een avond vluchtig verschenen en die ik gaarne
zou willen terugzien, zonder veel hoop hen weder te ontmoeten, reken ik de
Amerikaanse Muriel Kerr, Hilda Banks, en Jeanne Behrend, de Hongaar Geza Anda,
de Fransen Janine Dacosta, Monique Haas, de Schotse Margaret Maddison, de
Portugese Nicola Basola Maïssa. Elk dezer, hetzij door de verwonderlijke
uitnemendheid der techniek, hetzij door merkwaardige eigenaardigheden van
temperament en psyche, heeft ogenblikken gegeven, waarin ieders ervaringen, met
de geheimen der muziek of met de mogelijkheden van tien vingers, vermeerderd
werden. Het zou ondank zijn als ik Jean Hubeau verzweeg, hoewel hij verfoeilijk
componeert, en de Zwitser Paul Baumgartner. Beiden zijn pure pianistische
mechanieken. Maar de een verklankte met verbluffende virtuositeit de uiterst moeilijke
sonate van Paul Dukas, die nooit wordt uitgevoerd, de ander met gelijke machinale
zekerheid de Eroïca-variaties van Beethoven, welke men zelden hoort.
Onder de kunstenaars wier terugkomst op ons podium men niet alleen hopen kan
maar ook verwachten, noem ik Iskar Aribo en Jan Odé. Aribo speelde achter elkaar
de vier en twintig Préludes van Debussy en het was alsof wij de buitengewone
fantasie, de veelzijdige, ongeëvenaarde vindingsrijkdom van deze componist, een
meester in het verzinnen der meest gevarieerde muzikale verhalen, voor het eerst
geheel ontdekten. Odé speelde wederom de Arcana Musae Dona van Rudolf Escher.
Het gebeurt bijna nooit dat een vertolker zich toewijdt en trouw betoont aan een
muziek die de componist de mensen schenkt. Het gebeurt bijna nooit dat een vertolker
zich met werkelijke liefde, met enthousiasme geeft aan de hem opgedragen taak en
zich erin verdiept. Jan Odé is hier uniek geweest, en als Escher voor hem een kaars
mag branden, gelijk de Fransen zeggen, wij ook moeten hem eren omdat hij met zijn
kunst een kunstwerk verdedigd heeft dat die trouw verdiende.

Een muzikaal staatsrapport
Op 12 Februari 1948 publiceerde de Sowjet-pers een besluit van het Centrale Comité
der Russische Communistische Partij over de ‘bedorven, anti-populaire, formalistische
richtingen’ in het werk van de leidende Sowjet-componisten en muziek-critici. Elk
dezer drie berispende kwalificaties, zoals zij in beknopte telegram-stijl ons bekend
werden, was voor zoveel uitleggingen vatbaar, wanneer men probeerde haar in
concrete muzikale voorstellingen te duiden, dat wij geen zier van het vonnis begrepen,
vooral daar het componisten betrof als Sjostakovitsj, Prokofjef, Katsjaturian en
Myaskofsky. Maar ditmaal geven Engelse bladen uitvoerige uittreksels uit het rapport
van het Centraal Comité, dat voldoende geargumenteerd is om zich een beeld te
vormen van wat de Russen willen in zake muziek en hun ideeën daarover te
discuteren.
Het geschil en het verzet ontstonden door de opera ‘De grote Vriendschap’. Zij
werd geschreven en opgevoerd door het Bolsjoi Theater ter gelegenheid van de

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

dertigste verjaardag der October-Revolutie. Blijkbaar is het stuk afgewimpeld door
de hoorders, of ten minste door een belangrijk deel der hoorders, doch verdedigd
door de critiek. Libretto en muziek worden beiden met gelijke scherpheid aangevallen
door het rapport. De tekst is gebrekkig. De muziek klinkt arm en on-expressief. Er
komt geen melodie in welke men zich herinneren kan. Zij is chaotisch en vol
disharmonie, geheel gebouwd op dissonanten, en combinaties van klanken, die het
oor pijnigen. Geïsoleerde passages, welke melodieus zouden kunnen heten worden
plotseling onderbroken door discordant geraas, geheel vreemd aan normaal menselijk
horen en dat een deprimerend effect uitoefent op de luisteraars. Er is geen organische
verbinding tussen de muzikale begeleiding en de zang. De zingende solo-partijen en
het koor wekten een armelijke indruk. Zangers en orkest kunnen hun talent niet ten
volle ontplooien. De componist heeft niet de volksmelodieën en de danswijzen benut
van de creatief zeer rijke provincie (de Noord-Kaukasus) waar het onderwerp speelt.
In zijn ijdele wens om ‘origineel’ te doen heeft de componist de beste tradities der
opera, in 't bijzonder der Russische opera, verwaarloosd.
Al deze bezwaren schijnen ons aannemelijk, omdat ze voor de hoorders
verifieerbaar zijn, en absoluut niet willekeurig. Inderdaad, om een ervan toe te lichten:
bij het componeren van ‘Carmen’ greep Bizet een aantal Spaanse melodieën. Voor
‘Louise’ nam Charpentier een aantal Parijse, voor de ‘Rosenkavalier’ nam Strauss
een aantal Weense, voor ‘Boris Godoenof’ nam Moessorgski een aantal Russische
motieven. Men zou nog honderd van gelijke meesterwerken en voorbeelden kunnen
aanhalen, en deze constantheid (deze ‘traditie’) heeft natuurlijk een diepere reden,
een soort van wetmatigheid, welke wij hier op 't ogenblik niet hoeven te behandelen,
maar die reëel is.
Dan formuleert het rapport een serie definities van wat het Centrale Comité verstaat
onder anti-populair en formalistisch.
‘Karakteristieke kenmerken voor zulke muziek zijn: de verloochening van de
fundamentele principes der klassieke muziek; de verbreiding van atonaliteit, dissonant
en disharmonie, welke beweren de uitdrukking te zijn van ‘vooruitgang’ en
‘nieuwheid’ in de evolutie van muzikale vormen; de verwerping van een zo gewichtige
basis voor elke muzikale productie als melodie; en de passie voor chaotische,
neurotische klank-combinaties welke de muziek veranderen in een cacophonie. Deze
muziek, die past bij de decadentie van de hedendaagse modernistische bourgeois van
Europa en Amerika, voert tot de complete negatie en tot de dood der muzikale kunst.’
‘Een andere essentiële trek der formalistische richting is de verwerping van
polyphone muziek en zang, gebaseerd op een gelijktijdige combinatie en ontwikkeling
van een aantal onafhankelijke melodische stemmen, en haar hang naar homophone,
unisono muziek en zang, dikwijls zonder woorden, wat indruist tegen de structuur
van muziek en meerstemmig gezang, en voert tot verarming, tot verval der muziek.’
‘Daar zij de beste tradities van de Russische en Westerse muziek minachten, en
deze tradities afwijzen als “verouderd”, “oud-modisch” en “conservatief”, met een
verwaten air neerzien op componisten, die de klassieke muziek eerlijk pogen te
beheersen en te ontwikkelen, hen uitmaken voor “epigonen” en aanhangers van
“primitief traditionalisme”, hebben vele Sowjet-componisten, in hun zucht naar een
ziekelijk begrepen idee van hernieuwing, zich afgescheiden van de eisen en de
artistieke smaak van het Sowjet-volk, en zichzelf opgesloten in de enge cirkel van
specialisten en muzikale fijnproevers. Zij hebben de hoge sociale roeping der muziek
verlaagd en haar betekenis verkleind door haar te begrenzen tot de voldoening van
de perverse smaak van individualistische aestheten.’

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

‘De formalistische richting in de Sowjet-muziek heeft bij een deel der
Sowjet-componisten een passie doen ontstaan voor valse vormen van instrumentale,
symphonische, tekstloze muziek, en een verwaten houding tegenover muziek-soorten
als opera, koormuziek, populaire muziek voor kleine orkesten, voor populaire
instrumenten, vocale ensembles, en zo verder. Dit alles leidt onvermijdelijk tot de
verwoesting der fundamenten van de zang-cultuur en de toneelschrijfkunst. De
componisten verliezen de slag om voor het volk te schrijven, hetgeen wordt bewezen
door het feit dat er de laatste tijd geen enkele Sowjet-opera geschreven is die op het
niveau staat der klassieke Russische muziek.’
Dit is de letterlijke inhoud van het rapport, voor zover het technische opmerkingen
en ambachtelijke instructies bevat aan het adres der componisten.
Met het oog bekeken van een componist, die de dingen zo objectief mogelijk tracht
te bekijken, zijn de instructies en opmerkingen der redacteurs van dit stuk tegelijk
verbazend zakelijk, en verbazend onvolledig, onzakelijk.
Het is een feit dat er sinds het einde van de eerste wereld-oorlog, honderden, ja
duizenden composities gemaakt zijn, die ‘het publiek’, niet slechts bij de Sowjets,
doch alom, eenparig geweigerd heeft te aanvaarden, en die ondanks de gunstigste
omstandigheden, de beste kansen, de ijverigste propaganda waarmee zij verwelkomd
werden, nimmer konden doordringen buiten een nauwe kring van ‘kenners’. Het is
een feit dat deze oneensgezindheid tussen ‘volk’ en componisten overal een breuk
veroorzaakt heeft, die, wanneer hij niet hersteld wordt, op korte termijn de ondergang
teweeg moet brengen van alle muziek.
Omdat geen verstandig mens zal willen veronderstellen, dat al die grote en kleine
meesters der laatste dertig jaren deze flagrante impopulariteit, deze universele
vruchteloosheid hunner naarstige pogingen gewenst hebben, moet het ook als een
feit beschouwd worden, dat dit algemene fiasco slechts te wijten kan zijn aan
technische redenen. Met andere woorden: zij verstonden hun vak niet. Of zij waren
niet geschikt voor het vak van componeren. Want aan allen, die gespeeld werden,
heeft een zeer welwillend lot dezelfde spatie vergund, welke het verleende aan
vroegere avant-gardisten, die Bach, Mozart, Beethoven, Berlioz, Liszt, Wagner,
Bizet, Franck, Strauss, Debussy heetten, de normale spatie van dertig jaar om
begrepen, ingehaald te worden door ‘het publiek’, doch nergens heeft deze tijd
gewerkt ten voordele der hedendaagse avant-gardisten, en slechts zeer weinige, zeer
enkele hunner composities bleken zich te kunnen handhaven. Het uitschot is
fantastisch van omvang.
Maar bij een juiste definitie der technische redenen van dit échec beginnen de
moeilijkheden. Zonder twijfel hebben ‘de fundamentele principes der klassieke
muziek’ hun soliditeit en deugdelijkheid getoond door een aantal meesterwerken.
Doch welke en hoe zijn deze ‘fundamentele principes’ die een componist niet kan
verloochenen zonder buiten het leven te vallen en onaannemelijk te worden? Want
dikwijls reeds is een principe, dat men voor fundamenteel hield, door een componist,
die verering verwierf, overschreden. Hij volgde dan klaarblijkelijk een principe dat
veel fundamenteler was dan hetgeen ‘schriftgeleerden’ als zodanig beschouwden.
En om werkelijk nut te stichten zou het Centrale Partij-Comité goed gedaan hebben
door ter kennis te brengen, zakelijk analystisch, welke de oorsprong was, waar de
meesters, die aanvaard werden door het ganse mensdom, hun ‘fundamentele principen’
vonden, en de basis waarop zij ze vestigden. Het is immers duidelijk dat de
hedendaagse componisten dit niet weten, of vergaten.
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De zaken objectief beoordelend moet men vervolgens opmerken dat de termen
‘chaotisch’, ‘disharmonie’, ‘dissonant’, als woorden gelezen, en zelfs als begrippen
beschouwd, voor de denkende musicus geen zin kunnen hebben. Zijn taak is sinds
eeuwen geweest om alles wat zich aan zijn geest voordeed en kon voordoen als
dissonant, disharmonie, chaos, te herleiden, te moduleren tot harmonie, consonant
en orde. Er was een tijd dat Mozart gold voor dissonerend en Beethoven voor
chaotisch. Het mensdom heeft zich geschikt naar Mozart en Beethoven. In de
composities van Debussy en Ravel telt men evenveel ‘dissonanten’ etc. als in de
werken van onverschillig welke modernist wie het niet lukte ons hart en onze rede
voor zijn muziek te winnen. De oorzaak van elke wanluidendheid, van elke
cacophonie, kan bijgevolg slechts van vakkundigen, misschien ook van
psychologische aard zijn, of van beide tegelijk.
De Sowjet-componisten echter hebben in het rapport van het Centrale Partij-Comité
voldoende aanwijzingen ontdekt om bekering en beterschap te beloven. Wij, die met
een onpartijdig oog en oor, de recente composities van Prokofjef en de laatste
symphonieën van Sjostakovitsj, reeds enigszins primitief en rudimentair achtten, een
beetje al te gemakkelijk, wij zijn benieuwd naar de resultaten. Wij erkennen niettemin,
dat de modernisten onze muziek, die zich sinds een paar duizend jaar organisch
ontwikkelde; op sterven na gedood hebben en dat onze muziek tot elke prijs tegen
sterven behoed moet worden. Als het Sowjet-rapport aanleiding kon geven tot vrije
debatten over dit urgente vraagstuk, zou het document betekenis verkrijgen.

Een dure Faust
Wie had ooit gedacht dat bij een vertoning der Nederlandse Opera de muziek niet
meer zou gehinderd worden door de armoedigheid van decors en costuums maar
door hun overdaad en rijkdom? Zo is het ondertussen. Men heeft voor Faust geschept
tot aan de bodem van de kas.
Dat zou uitstekend zijn, als 't princiep waarvan bij deze aankleding werd uitgegaan
goed was geweest, en ook het resultaat. Maar Faust is deze keer gemonteerd alsof
niemand der toeschouwers nog iets begrijpt van de dingen, tenzij hij er met de neus
opgeduwd wordt, en bovendien alsof niemand meer gelooft aan de macht der muziek,
die hier, bij deze overladen exhibitie, de bescheiden plaats kreeg van een sonore
achtergrond, zoals in de bioscoop.
Kijk eens: In de kerker, waar Margaretha zucht, was er een hoge galg met koord
en strop, een lange ladder om erop te klimmen, een met bloed besmeurd beulsblok
en dito bijl, een fosforiserende doodskop, en zelfs een bidstoel! Om ons aan 't verstand
te brengen dat het daar geen rozegeur en maneschijn voor haar is. In het midden van
haar kamer stond een wieg. Er ontbrak slechts een wiegeliedje. Dat Goethe er geen
dichtte voor deze gelegenheid en dat Gounod er geen componeerde, zou dat niet
getuigen voor de overbodigheid dezer wieg? In 't hele stuk spreekt Margaretha precies
één woord over haar kind. Duizenden hoorders hebben nooit geweten waarom zij
eigenlijk gevangen zit. Het staat nauwelijks in 't libretto! Zij hebben het zich nooit
afgevraagd. Dat was een der bewijzen van wat de muziek vermocht, een der charmes
van Faust, die in 1949 negentig jaar wordt.
Kijk eens: Op het plein van een middeleeuws stadje had men een naakt en
gevleugeld Cupidootje gezet, recht tegenover een groot kruisbeeld. In het tuintje van
Margaretha zagen we ook zo'n Cupidootje. Tussen de takken van een boompje hing
een spinneweb, breed als een fietswiel, met draden als spaken. Er ontbraken de spin
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en haar eventuele vlieg, die ik, te drommel, ook wel had willen zien. Op de doopvont
der kerk zat een knokige Dood, magere Hein met zijn zeis. Op het wambuis van
elken soldaat was een reusachtige adelaar geborduurd. Het rechter-been van Mefisto
eindigde in een behaarde bokspoot. Zelfs in het studeervertrek van Faust hing een
kruisbeeld. En zo zou ik nog een paar dozijn suggestieve voorbeelden kunnen geven,
die alle bestemd waren om ons in de droom te helpen, en die er ons juist uitbrachten.
Het verbluffendste was Margaretha's Hemelvaart. Op een sneeuwwit sleetje, tussen
een rij van klater-gouden of blik-zilveren, groen en lila beschilderde figuranten, met
palm-takken in hun handen, daalde onder stralende lichtbundels een glanzende engel
met een zwaard uit de nok neder in de kerker, liet zijn voertuig over aan Margaretha,
die op hetzelfde hagelblanke sleetje, omhoog getrokken werd naar een blinkend
paradijs. Deze scène kan slechts ontworpen zijn door een bewonderaar van ‘Fantasia’
of de revues van Folies Bergère en het Casino de Paris.
Om ons in de droom te helpen was het voor de dag halen der eerste versie van
Gounod's Faust, waar een deel van de tekst gesproken werd, ook niet de meest
geschikte methode. Blijkens een verklaring in het programma meent Abraham van
der Vies dat de Fransen gedurende de laatste helft der vorige eeuw niet bijzonder
respectvol met opera-partituren omsprongen. Dit is zonder twijfel waar. Doch de
kwestie der eerste en tweede versie van Faust heeft hiermee niets te maken. De zaak
is eenvoudiger. Toen Gounod Faust componeerde, was hij nog een onberoemd en
tamelijk onbekend auteur. Hij moest zijn werk schrijven voor een tweede-rangs
schouwburg, het Théâtre Lyrique, waar, volgens oud gebruik, afwisselend gezongen
en gesproken werd. Hij had geen toegang tot de Grand-Opéra. Door zijn verdiensten
heeft Faust zich deze toegang zelf veroverd; daarvoor waren tien jaar nodig. Faust
is in de Franse muziekgeschiedenis de enige opera gebleven die wegens haar
specifieke uitmuntendheid zulke promotie werd waardig gekeurd. Gounod was op
dat moment beroemd en rijk genoeg om eisen te stellen, wanneer hij gevreesd had
dat die verheffing, en de veranderingen waartoe zij hem noodzaakte, schade zouden
berokkenen aan zijn werk. Hij heeft dit niet geducht. Integendeel. Hij had zelf ingezien
dat zijn compositie gecompleteerd kon worden. Hij had zelf ondervonden hoe het
gesproken woord met zijn onvermijdelijk prozaïsme bij hem en bij de hoorders
telkens de illusie verbrak. Zoals de futiliteiten, die men ons bij deze opvoering der
eerste versie mededeelde in het banaalste proza en zonder de tover der muziek, ons
telkens uit de droom haalden.
Maar niettemin! De wals, de geniale aria van het Gouden Kalf, het soldaten-koor,
de ballade van de Koning van Thule, de lyriek bij het venster van Margaretha's
‘schamele woning’, het liefdes-duet (even verrukkelijk als Tristan kan zijn!) de
juwelen-aria, het toneel in de kerk, en de jubel van Margaretha, wanneer zij in haar
gevangenis door de herinnering aan haar geluk opstijgt tot de sublimering van dat
geluk in een extase, al deze, nu tachtig jaar oude inspiraties, winnen het nog bij onze
bezwaren tegen een te dure enscenering en tegen verschillende onvolkomenheden
der vertolkers.
Alleen Frans Vroons, als Faust, was vocaal doorgaans goed, en Gerard Holthaus,
als Valentijn, dikwijls. Voor Siemen Jongsma ligt de Mefisto niet in de laagte en
niet in de hoogte, zodat hij meestal redding moet vragen aan vage glissando's en
canailleuze intonaties. Waarom hielden zijn grimering en zijn costuum het midden
tussen een harlekijn en een Don Quichotte? In een jeugdiger kledij zou de Margaretha
van Greet Koeman waarschijnlijk even overtuigend geweest zijn als haar Micaëla.
De Martha daarentegen van Jo van de Meent werd onaannemelijk gemaakt door haar
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veel te jonge, slanke uiterlijk. Hoe is 't mogelijk dat dergelijke essentiële
onderscheidingen verwaarloosd werden door een regie, die met overdreven realisme
zoveel nietige bijkomstigheden onderstreepte? De Sybrand van Marjo Ingen Soet
(lastigste van alle rollen) was in haar travesti nergens geloofwaardig als verliefde
knaap, vooral niet bij die wieg.
De koren echter klonken voortdurend uitnemend. Met de balletten van de
Walpurgisnacht behaalde de choreographie van Darja Collin een onbetwistbare
overwinning, en gaarne zou ik, wanneer de ruimte mij verleend was, de
bewonderenswaardige gratie en uitdrukkingsmiddelen van haar corps de ballet en
haar drie solo-danseressen (Mascha Stom, Louki van Oven en Elisabeth Hermann)
uitvoeriger beschrijven. Ook de regisseur Van der Vies en de decorateur Hans van
Norden hielden in dit toneel de juiste maat. Het orkest was goed. Ik zou Van Otterloo,
die met warmte en virtuositeit dirigeerde, slechts willen raden om bij de dansen
minder symphonische vrijheden te nemen in het rhythme. Zwevende lichamen zijn
afhankelijk van de zwaartekracht en kunnen niet luisteren naar een dirigenten-stok,
zodat het niet hun schuld kan zijn wanneer er ongelijkheid ontstaat tussen de dansende
gestalten en de begeleidende muziek. Voor het harmonium van de kerk-scène moet
noodzakelijk een bruikbaarder, minder broddelend en brouwerig instrument gevonden
worden.
De Hollandse vertaling van Jan Spierdijk is op menige plaats zeer vrij. Ondanks
deze vergemakkelijking zijner taak lukte het de dichter niet om goedkope rijmelarij
te ontwijken, en de handige, volstrekt niet vulgaire, volstrekt niet belachelijke
versificatie van het origineel te evenaren. Er is geen moeilijker kunst dan zulke
overzettingen in het Hollands van populaire, eenvoudige, maar technisch
voortreffelijke poëzie. Deze vaardigheid kan men enkel verkrijgen door langdurige
oefening en door de strengste critiek. Ik hoop dat van heden af de vertaler een revisie
begint van zijn werk. Het zal dan, met de overige goede elementen dezer voorstelling,
bijdragen tot een waardering, die de moeite loont en de kosten van een nu nog
onbevredigend geheel.

Kennis van Bach
Sinds enige tijd reeds is er een aantal mensen die achter de opvoeringen der
Mattheus-Passie meer waarheid en waarachtigheid wensen. Deze eigenschappen
worden terecht gehouden voor onontbeerlijk. Wanneer wij ze ook maar gedeeltelijk
zouden weglaten bij een kunstwerk als de Mattheus-Passie, waarin gevoelens en
gedachten behandeld worden welke het wezen van de mens sinds negentien eeuwen
trachten te richten, wanneer wij ons daar zouden vergissen, of huichelen, liegen,
doen alsof, dan begaan wij een fout waarbij alles betrokken raakt. En daar ik niet
bemerk dat de pogingen geslaagd zijn om een goed begrip der Mattheus-Passie (gelijk
zij was in Bach) te herstellen, wil ik nog eenmaal met weinig woorden het juiste
gezichtspunt aanwijzen.
Wat is eigenlijk de Mattheus-Passie? Het beknopte verhaal ener arrestatie, van
een proces, van een executie en van een begrafenis. Deze vier handelingen
(voorafgegaan door de Paas-viering) betroffen iemand, die aan zijn medemensen
weldaden bewees, en die zei dat het enige en eerste gebod was de liefde. Hij werd
verdacht van revolutionnaire neigingen (dat hij zich wilde laten uitroepen tot koning)
doch had slechts een dozijn aanhangers, en op geen hunner kon hij bouwen. Hij wist
dit. Toen hij zich te midden van de nacht tegenover de leegste innerlijke eenzaamheid
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en verlorenheid bevond, welke hij ooit gekend had, sliepen zij kalm in, want zij
begrepen niets van hem. Door een dier zogenaamde discipelen wordt hij verkocht
en verraden aan zijn vijanden. Wanneer soldaten komen om hem gevangen te nemen,
gaan zijn volgelingen allen op de loop. De vriend, in wie hij het meest vertrouwen
stelde, en die zich warmt bij een vuurtje, terwijl men hem van de ene rechter naar
de andere sleept, verloochent hem driemaal alvorens de haan gekraaid heeft.
Deze hulpeloze, die de liefde leerde, wordt gegeseld. De militaire bewakers slaan
hem met stokken een kroon van doornen in de schedel. Zij hangen hem een rode
mantel over zijn schouder en beschimpen zijn koningschap. Hij is veroordeeld om
aan een kruis te sterven, en zo wordt hij vertoond voor 't volk dat kiezen mag tussen
hem en een bandiet. Het kiest de bandiet. Hij moet zijn zware kruis zelf dragen naar
de plaats der terechtstelling, terwijl de zon opgaat, doch hij kon niet meer, en een
ander werd gedwongen het te nemen, een onbekende, een man uit de menigte, die
Simon heette, gelijk zijn ontrouwe vriend. Hij werd ontkleed, op 't hout gespijkerd
en omhoog gehesen tussen twee moordenaars. Terwijl hij daar bloedend hing bespotte
men hem nog, zelfs een der moordenaars; men maakte zijn diepste gedachte (dat hij
een kind was van God) tot hoon en tot schande. Toen hij riep dat hij dorst had, gaf
men hem azijn vermengd met gal te slurpen aan een spons.
Ten laatste ontzonk hem alle hoop. Hij schreeuwde: ‘Mijn God, mijn God, waarom
hebt gij mij verlaten?’ Het was de zesde ure en hij stierf. De aarde werd donker, de
grond begon te beven, de steenrotsen scheurden, de graven openden zich en men zag
verrijzen de lichamen der heiligen die daar sliepen. Sommigen begonnen te geloven,
dat hij waarlijk een kind van God was geweest. Een rijke man vroeg zijn lichaam
aan de militaire bevelhebber, kreeg het en begroef het.
Elk dezer gebeurtenissen, tot in haar geringste onderdelen, werd door Bach, en
door zijn dichter, die hen in naïeve, eenvoudige, maar uiterst realistische verzen
commenteerde, beschouwd als feit, als werkelijkheid, en niet enkel beschouwd, doch
met de heftigste intensiteit en oprechtheid meegeleefd als een ontstellende,
onbegrijpelijke, vermorzelende smart en treurigheid, welke overkwamen aan iemand
die hem boven alles dierbaar was. Het ging Bach precies zo als de oude Frankische
heidenen, van wie verteld wordt dat zij naar hun wapenen grepen om een mens ter
hulp te snellen, wiens onverdiende, bittere lotgevallen zij hoorden voor de eerste
keer. Gelijk zij stond Bach nog in de kern van het drama, en van aangezicht tot
aangezicht tegenover zijn schuldeloos lijdende, stervende held, wiens eerste en enige
gebod steeds onverwezenlijkt bleef, door aller fout, door de fout ook van Bach, die
niet genoeg brandde van liefde; wiens grote gebod elke dag, elk uur, elke minuut
nog in de ogen van dat deerlijk eenzame aangezicht om verwezenlijking vroeg, tot
ieders heil, tot ieders geluk.
Door honderden voorbeelden zou ik kunnen aantonen tot hoe nauwe verbintenis
Bach zich vereenzelvigd had met dat hoofd vol bloed en wonden, welks diepste
gedachte op wonderlijke wijze, ofschoon altijd onvoldoende, had voortgeleefd tot
hem, Bach, en hoe dat gelaat zelf, elke uitdrukking van dat gelaat, elk onvervuld
gebleven verlangen van dat gelaat, die muziek, terwijl hij componeerde, uit zijn
binnenste deden opstijgen en vorm gaven. Met honderden voorbeelden zou ik kunnen
bewijzen hoe die muziek ontspruit uit iedere gegeven situatie, zoals de componerende
Bach zich die herinnerde in haar echtheid, en, met de middelen waarover hij beschikte,
wilde herscheppen in haar echtheid. Hoe telkens en overal de melodie, het rhythme,
de harmonie en al haar wendingen, dikwijls ook de orchestratie, overeenstemmen
met de gegeven situaties, slechts verklaard of gemotiveerd kunnen worden door de
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zielsgesteltenissen welke Bach onderging wanneer hij die situaties bemijmerde en
omzette in klank. Hoe de notentekens zelf een klacht, een schrik, een angst, een
beklemming, een toorn, een woede, een meedogen, een ontzindheid, een gebed, een
zegening, een hulpgeroep, een spijt, een rouw, een huivering, een siddering van
machtige en onstilbare liefde geweest zijn in de borst van Bach. Hoe hij wilde,
klaarblijkelijk wilde, dat die notentekens wederom bij ieder die ze hoorde of zag
dezelfde gevoelens zouden wekken. Waarvoor dient anders deze muziek? Waartoe
kan ze anders gediend hebben in de bedoeling van Bach dan om elke regel, elk woord
van de tekst, elke handeling van het drama nadrukkelijker, overtuigender,
aangrijpender tot het bewustzijn der hoorders te brengen?
En wat zou Bach gezegd hebben wanneer hij had moeten bijwonen dat hier en
alom ongeveer niets, ja haast niets restte van de hartstochtelijke gewaarwordingen
welke hij in notentekens had overgebracht, en dat hij met heel zijn gloed, heel zijn
ijver, heel zijn kundigheid gecomponeerd had voor mensen die ogen hebben maar
niet zien, die oren hebben maar niet horen, zoals hij in het Boek geschreven vond?
Wat zou hij zeggen wanneer hij moest meemaken dat zijn muziek, die zo vlammend
in hem was opgezongen uit de tekst, uit de tragedie, enkel nog diende om tekst en
tragedie te verbergen, te bedelven onder een bijna rimpelloze of zeer kalm kabbelende,
stemmige, behaaglijke stroom van geluid dat de bron niet meer weet waar het eenmaal
driftig ontsprong en dat nergens echo heeft? Want uitgezonderd enkele passages als
‘Laat bliksem, laat donder de wolken verscheuren’, de aardbeving der zesde ure,
waar het iedere dirigent, ook al sliep hij vaster dan de discipelen in de hof van
Gethsemane, onmogelijk zou zijn om aan de actie der muziek te ontsnappen, en
behalve de paar aria's van alt en sopraan, die begeleid worden door een fluit, door
een viool, door de twee onovertrefbaar bespeelde hobo's, uitgezonderd dus een twintig
bladzijden, bleef het gehele verhaal, dat Bach doorboord had, en waarmee hij ons
op gelijke wijze doorboren wilde, voortglijden met een effen, statige, zalvende, fraaie,
elegante sierlijkheid: koren, koralen, partijen van evangelist en Christus, grote en
kleine bij-rollen, alsof het niets dan muziek was, muziek zonder tekst, muziek zonder
een verscheurend verhaal.
Bachs Mattheus Passie is slechts benaderd via de klank. Zij is hier nog niet
benaderd via het woord, zijn inhoud en zin. Vorig jaar zei ik reeds aan Van Beinum
dat het werk maat voor maat moet worden gerestaureerd; dat een hernieuwing enkel
geschieden kan op basis van de tekst; dat elk woord zijn intrinsieke waarde moet
herkrijgen, en met de muziek levenwekkend moet herrijzen uit jaren van sleur en
automatisme, uit een begrenzing die niet verder reikte dan gestyleerd, aesthetisch,
schools geluid. Hij is daarmede nog niet begonnen. Versnellingen van het tempo,
veranderingen in de dynamiek, zijn een uiterlijk lapmiddel. Het werk moet
georiënteerd worden naar de verhouding die Bach had tot het onderwerp, het verhaal.
Om hiermee te beginnen zou Van Beinum zich met zijn ganse persoonlijkheid moeten
inzetten vanaf de eerste repetitie voor de uitvoering van het volgende jaar. Doch
durft hij? Heeft hij een overtuiging? En als hij een overtuiging heeft, wat durft hij er
voor wagen? Ik weet het niet. Maar ik weet, als men op dezelfde wijze een meester
van het gesproken drama, een Shakespeare, Vondel, Racine, Goethe of Sophocles,
inhoudloos maakte, dat niemand zulk een verminking zou dulden.
Over de vertaling van Jan Engelman, welke vorige week in druk verscheen, en
waaruit ik een regel citeerde, wil ik liever de gedachtenwisseling opschorten tot wij
haar in Mei gehoord zullen hebben te Zalt-Bommel. Want ook een eerste uitvoering
der Mattheus-Passie in het Nederlands heeft niemand aangedurfd te Amsterdam.
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Een kleine noten-cursus
Het wordt langzamerhand onvermijdelijk om een inventaris op te maken van de
verwoestingen welke het neo-classicisme bezig is aan te richten in de hoofden der
componisten, en in de muziek.
Nauwelijks twintig jaar gingen voorbij sinds deze stijl opnieuw ontdekt werd, en
tegenwoordig schrijven 99% der auteurs die bij de ontdekking jong waren, en 99%
van hen die vandaag beginnen, maar reeds oud zijn, neo-classicistisch. Het is de
zoveelste keer dat iets dergelijks gebeurt in een der kunsten welke op klassieken
roemen. Maar nooit gebeurde het met zulke snelheid, op zo'n enorme schaal en onder
zulke ontmoedigende auspiciën. Want deze epidemie trad op in een tijd toen er als
conclusie uit de vele gewaagde doch zeer intelligente en zeer onbaatzuchtige
laboratorium-proeven van atonaliteit, polytonaliteit, expressionisme, simultaneïsme,
en zelfs abstractionisme, iets geboren scheen te moeten worden wat een juiste
uitdrukking zou geven aan de impulsen van de mens dezer eeuw. Dit alles schijnt
vernietigd of gesmoord. In de muziek althans. En zo verdwijnt, verslibt een
levensstroom die ontsprong bij de klassieken zelf, en die na Beethoven zijn weg had
voortgezet, ondanks alle neo-classicistische versperringen, tot aan Debussy, tot aan
Ravel, tot kort geleden.
Men behoeft het recept dezer hedendaagse techniek slechts te beschrijven om het
gevaar er van te tonen. Neem een blad muziekpapier en verbeeld u in een zekere
situatie te zijn. Een bekende situatie natuurlijk. Een der menige aartsbekende, sedert
twee honderd jaar gesignaleerde, min of meer dramatische, min of meer lyrische,
wereldse of religieuze situaties. Zij moest eenmaal uitgevonden worden door een
classicus, door een meester, door een zoeker, door een vinder. Van die zorg en moeite
zijt gij voortaan ontheven. Gij hebt die situatie voor het grijpen. Zij ligt voor u klaar.
Begin nu noten te schrijven langs de vijf lijnen van een balk. Voor de eigen situatie,
waarin die klassieke meester zich bracht of zich gebracht zag, vond hij een rhythme,
dat het zijne was. Grijp ook dit rhythme. Dat zal u niet lastig vallen. Voor de
toenmaals ongekende, ja zelfs voor iedereen onkenbare situatie, waarin die meester
van vroeger zich omtoverde, of door obscure machten werd omgetoverd, vond hij,
verzon hij een melodisch schema, een klinkende formule. Grijp ongegeneerd deze
formule, die eenmaal voor 't eerst gezongen heeft in de borst van iemand, en die
voortsproot uit zijn eigenste, en uit tot dan toe onuitgesproken innerlijke bewegingen.
Dat grijpen ook naar andermans beste kost u niet de geringste moeite, want gij
kent de meesters van buiten, veronderstel ik. En het voornaamste, het essentiële is
daarmee gedaan. Gij hebt nu nog maar, wat gij naamt bij uw voorgangers, te noteren
in het idioom van heden. Dit wil zeggen te prepareren en op te dissen met een modern
sausje. Wat gij ons wilt inlepelen moet een beetje knarsen tussen de tanden. Het
behoort ons ook een tikje wrang te smaken, alsof het onze roeping is om te grijnzen.
Het moet zó klinken dat onze dienstbode, die een incarnatie is van de common sense,
welke wij het meest verfoeien en het meest respecteren van alles, zegt: ‘Waarom
doet hij dat nu niet eens gewoon?’ Doch daarvoor, om zich te vrijwaren voor de
verachtelijke ‘sens commun’, 't instinct van het gewone volkje, heeft de neo-classicus
zijn accoorden, zijn dissonantjes, zijn verwringingen, zijn verzwikkingen van de aan
vorige vinders ontleende melodische formule en toepassing der formule. Hij is
modern!
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Ziet gij, hoe wij met een dergelijk procédé, en met een luttel hoeveelheidje
oefening, met een greintje techniek, dat de stomste zich verwerven kan, en met een
totale negatie der persoonlijkheid, met een drieste verloochening van wat werkelijk
een kunstenaar, en van wat in eerste instantie waarlijk een mens is, ziet gij, hoe wij
met een dergelijk systeem in ons kleine land niet alleen drie honderd ‘waardevolle’
componisten zouden kunnen opkweken, maar drie duizend, en zelfs, want waarom
zouden wij daarbij stilstaan en niet aan ieder zijn mooie kans gunnen, nog veel meer?
Zo reilt en zeilt nochtans de huidige muziek. Van de nieuwe composities welke
ik sedert een maand hoorde in een grote of kleine zaal waren 99% op een of andere
manier neo-klassiek. Ik noem geen namen, om niemand kwaad te maken. Laat ieder
die componeert zich zijn gesteltenis bewust worden en beslissen of zij treurig is (en
ontgoochelend voor ons, hoorders) of niet.

Verzoek aan Badings
Toen ik begin Januari, op een kamermuziekavond van het Concertgebouw de eerste
uitvoering bijwoonde van Badings' nieuwe strijktrio dacht ik: Classicistische motiefjes,
technisch knap bearbeid, doch zonder persoonlijk perspectief, zonder oorspronkelijke
verwerking van het geleende, van het geadopteerde materiaal, zonder diepgang. Maar
ik dacht eveneens: laat ik mij wellicht beïnvloeden door herinneringen die niets
uitstaande hebben met muziek? Toen ik kort geleden Bodi Rapp de nieuwe Chansons
orientales hoorde zingen, dacht ik: Hoe kan iemand zich zo vergissen? Hoe kan
iemand de oppervlakkige, slordige Franse vertaling van een Chinese tekst door Franz
Toussaint kiezen boven de zoveel expressievere Duitse lezing van Hans Bethge?
Hoe durft iemand zich meten met het onvergelijkelijk suggestieve en elegische No.
4 van Mahlers Lied von der Erde, tenzij hij zich in muzisch enthousiasme met absolute
zekerheid gemetamorphoseerd voelt tot een ziener der schoonheid als Mahler, of,
(wat hier bij Badings klaarblijkelijk het geval was) tenzij hij zich onvergeeflijk
lichtzinnig en ijdel waagt aan de weddenschap tegen een genie, dat alle resonans
dezer verzen reeds had uitgedrukt. Hoe kan iemand, die werkelijk componist is, zich
zo luchthartig gedragen? Maar ik dacht tevens: Is het billijk om de nauwe horizon
van Badings te vergelijken (hoewel hij tart tot vergelijking) met Mahlers onbegrensde
horizon van het zuiverst azuur? Ben ik onpartijdig genoeg om Badings een dwergje
te mogen noemen naast deze halfgod?
Toen ik vorige week het Nederlands Kamerkoor van Felix de Nobel, wederom op
een kamermuziekavond van het Concertgebouw, de liederencyclus ‘Maria’ van
Badings gedurende meer dan vijftig minuten hoorde voordragen, dacht ik opnieuw:
Hoe is het mogelijk, dat iemand, die wat echte, spontane artisticiteit heeft, het in zijn
hoofd haalt om veertien Duitse verzen te gaan bloemlezen, die, op drie na, zo
onuitstaanbaar zoetig, zo kwezelig sentimenteel geaffecteerd zijn, dat men ze niet in
't Hollands zou kunnen vertalen zonder hun een airtje te geven van religieuze parodie
en persiflage? Hoe kan Badings dergelijke wansmakelijkheden met enige oprechtheid
becomponeren? Hij moet de kluts compleet kwijt zijn, of zijn publiek willens in 't
ootje nemen, dat hij het bestaan durft om in het ene liedje Bach na te apen, in het
andere Brahms, in het volgende Mahler, in een vierde Hubert Cuypers, en zo verder.
Hij moet ook alle fantasie en begrip van koortechniek verloren hebben om de
zangstemmen bijna voortdurend te tekenen in rudimentaire evenwijdige lijnen, en
zich daarbij te verbeelden, dat hij de vele aspecten uitbuit, die in de samenstelling
van een koor besloten liggen! Hoe is 't mogelijk om blindelings van kwaad tot erger
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te vervallen en haast een uur lang te volharden in het improviseren van inconsistente
banaliteiten, zonder dat de auteur zijn eigen leegte bemerkt? Hoe is 't mogelijk dat
Badings de inhoud van het vers ‘O, schmerzensreiche Mutter, hör' mein Flehen’
vierkant negeert door de woorden te vertolken met een hupse, plezierige, jolige, en
zo hardnekkige fuga, dat zij ten slotte clownesk en harlekijns wordt? Telkens vroeg
ik mij af: Hoe is dat bestaanbaar? Wat gebeurt er bij Badings? Maar tevens dacht ik
weer: Elf op de veertien liederen is te bar. Niemand zal dat willen geloven. Zou ik
niet tactischer doen met te onderstrepen dat ‘Marienlied’ een mooie afloop heeft, dat
‘Auf der Flucht’ betrekkelijk beter is dan het overige en ‘Pieta’ tamelijk goed? Zou
het niet geschikter zijn, dat ik de rest van de weeë zoetekoek maskeer, om elke
argwaan te vermijden, dat er ‘politiek’ zit achter mijn beoordeling?
Uit deze vraag zelfs zullen Badings en degenen die zijn concerten bedisselen nog
een gevoel van schuld kunnen distilleren om zich martelaars te achten. Zij begrepen
weinig. Zal Badings begrijpen, dat het ons veel waard zou zijn, wanneer hij slechts
voortreffelijke muziek componeerde?

In het Europees concert
Aan ieder, die zich van regeringswege beijvert om onze intellectuele verstandhouding
met andere naties te bevorderen, zou ik de muzikale sectie van het British House, op
de Herengracht, waar vroeger Goudstikker was, willen voorstellen als een model
van organisatie en doelmatigheid.
In het décor dier mooie zalen, rijk genoeg om er zich even buiten de wereld te
voelen en tegelijk intiem genoeg om er zich nog thuis te wanen, is gedurende het
afgelopen seizoen elke maand een concert gegeven. De hoorders bestonden voor een
deel uit genodigden, maar de uitvoeringen waren eveneens toegankelijk tegen betaling
van de gewone prijs welke de impresarii rekenen. Met een blijkbare zorg voor
evenwicht en harmonie had de Engelse gastheer zijn medewerkende musici telkens
gekozen uit eminente Engelse en Nederlandse kunstenaars. Met dezelfde hoffelijke
attentie waren de programma's samengesteld uit werken van Engelse en Hollandse
componisten. Ook tegenover scholen en stijlen wordt door het British House de
ruimste onpartijdigheid betracht. Men heeft er een brede kijk op de muziek. Er is
plaats voor de oude Muze en voor de nieuwe.
Hoewel het bijna indiscreet klinkt kan ik niet nalaten te zeggen, dat het voor ons
zeer interessant zou zijn om het financiële budget te kennen, waarmee zulke evidente
successen en zulke uitstekende actie bekostigd worden. Zonder enige twijfel moet
er geld bij, dat niet onmiddellijk rendeert, en 't is duidelijk, dat de minister van de
Londense schatkist niet op de uitgaven pingelt. De Engelsen schijnen ingezien te
hebben, dat de muziek niet enkel een kunst is, een bron van allerlei vermaak, (van 't
hoogste tot het dagelijkse) maar ook een gewichtige, economische factor. Zij hebben
begrepen dat iemand als Bach die tijdens zijn leven met moeite teerde op een
traktement van een paar honderd gulden, dat iemand als Mozart, die bij zijn sterven
niet voldoende penningen voor zijn weduwe achterliet om er een graf mee te kopen,
kortom, dat ieder ‘groot componist’, voor het land waar hij arbeidde een kapitaal
vertegenwoordigt van evenveel belang voor het nationale vermogen als de
voorspoedigste industrie, en veel minder aan schommelingen onderhevig. Zij zijn
bezig om van Benjamin Britten een dergelijke factor te maken, niet na zijn dood,
doch reeds nu. En ik hoop, dat Britten, die buitengewoon veel talent heeft, op de
gelukkigste wijze aan deze verwachtingen beantwoordt. Het lijkt mij met geen enkele
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der hoedanigheden van de schoonheid strijdig, dat zij zo algemeen mogelijk verspreid
wordt en haar invloed uitoefent. Voor een genie of talent is niets gunstiger en
wenselijker dan een rationele exploitatie.
Maar ik bewonder niet slechts het Engelse initiatief en ik zou niet enkel verlangen
dat het werd nagevolgd. Ik zou daarenboven ook willen dat wij ons aan hun voorbeeld
spiegelden en van hun methoden leerden. Het budget waarmee het British House op
muzikaal gebied zijn vruchtbare werkzaamheid ontplooit, is ons onbekend. Wij weten
daarentegen welke financiële middelen ten dienste staan aan onze culturele attaché
te Parijs die in deze hoofdstad met dezelfde functie belast is als de leider van het
British House. Volgens de cijfers, welke openbaar gemaakt en gecritiseerd werden
bij de Kamerdebatten over de begroting van O.K. en W. in December van het vorig
jaar, krijgt deze ambtenaar een salaris van 4800 gulden. Hij ontvangt daarenboven
27.000 gulden aan verblijfkosten, en op de koop toe nog ongeveer 27.000 gulden
aan reiskosten. Tezamen dus 58.800 gulden. Het zal mij verbazen wanneer de
muzikale sectie van het British House meer kost. En onze regering schijnt in Parijs
bij voorkeur een muzikale activiteit beoogd te hebben, want anders vermoed ik dat
daar niet de heer Robert de Roos ware benoemd, die componist is.
Het toegewezen bedrag werd door minister Gielen verdedigd met ambtelijke
argumenten: De rang van cultureel attaché is zo bescheiden, dat hij niet hoger
gehonoreerd kan worden dan met 4800 gulden. De tabellen van Buitenlandse Zaken
tonen aan, dat zulk een regeringsemployé, om elders dan hier te wonen en te reizen,
moet kunnen beschikken over meer dan een halve ton. Ik geloof dit gaarne en zal
het niet betwijfelen. Maar tevens constateer ik, dat hier alles dus afhankelijk is van
het toeval. Voor de krappe 4800 gulden immers, welke hij als functionaris int, zal
onze culturele attaché, altijd genoeg doen. Met een beetje goede wil zelfs spoedig te
veel. Het wordt louter een kwestie van zeer delicate nuances en appreciaties, hoeveel
van die andere 54.000 gulden, prinselijk en wettiglijk bestemd voor reis en verblijf,
ten nutte komt aan de muziek en aan de kunst.
Ik betwist dan ook niet de uitgetrokken som. Zij zou het dubbele mogen zijn. Maar
als ik de resultaten welke sinds een jaar werden behaald door het British House
vergelijk met de culturele werkzaamheid welke te Parijs sedert zijn aanstelling
ontwikkeld is door de heer Robert de Roos, acht ik het mijn plicht om te protesteren
tegen de willekeurigheid waarmee het toegekende bedrag beheerd kan worden door
de titularis, zonder dat hij enig rechtmatig verwijt te duchten heeft. Het effect der
culturele bemoeiingen van onze culturele attaché is zo gering, dat van een vergelijking
zelfs geen sprake kan zijn. Wanneer ik even bedenk wat men met vijftig duizend
gulden (vier millioen francs) voor de muziek of voor iets anders zou kunnen
ondernemen in Parijs, en hoe weinig verricht is, duizelt het mij wegens de kansen,
welke ondanks de gouvernementele goedwilligheid jegens de kunst, daar verloren
gaan.
Het laatste concert in het British House bracht ons de verrassing van de jonge
altzangeres Kathleen Ferrier. Ofschoon zij alle eigenschappen bezit om te triomferen,
een stem van de helderste doorschijnendheid, een in elk opzicht perfecte techniek,
een superieur begrip van muziek en woord, zou haar overwinning stellig meer tijd
en meer risico gevergd hebben, wanneer niet het voorrecht haar te beurt was gevallen
hier geïntroduceerd te worden door een vertegenwoordiger van haar natie, die door
zijn critisch en correct muzikaal beleid ons vertrouwen won. In dezelfde week hoorde
ik op een huis-concert bij burgemeester d'Ailly de jeugdige pianist Theo Bruins, en
in de Bachzaal de jonge bas-zanger Guus Hoekman. Het is mijn overtuiging, dat
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deze twee beginnende artisten in aanleg en bijna ook reeds in technisch vermogen
niet de minderen zijn van Kathleen Ferrier. Wij moeten zorg dragen dat onze
kunstenaars in het buitenland een afgevaardigde hebben wiens activiteit respect
verdient en crediet waarborgt.

Zestig jaren Concertgebouw
Bij de feesten, welke deze maand worden gevierd door het Concertgebouw, zullen
wij goed doen de mannen te herdenken, die het hebben opgericht. Terecht staan hun
namen op marmer gegrift in het huis, dat zij stichtten, want zij waren buitengewoon.
Aan de rand der stad, waar polder en weiland begonnen, en waar geen verkeer bestond,
plaatsten zij een tempel, die uitsluitend zou zijn gewijd aan de muziek. Niemand
vroeg hun iets dergelijks, en zoals men zegt, was er geen behoefte aan. Zij deden dat
voor hun eigen genoegen en op hun eigen kosten, zeer goed wetend, dat hun
onderneming grote kapitalen voor lange tijd improductief zou vastleggen. En zelfs
al kochten zij tevens, gelijk men veronderstellen mag, een deel der omliggende,
drassige terreinen, die later, veel later Amsterdam-Zuid gingen worden, wij zouden
hen hierom niet met geringer oprechtheid bewonderen.
Want werkelijk, zij waren buitengewoon. In 1888 zetten zij daar, te midden van
sloten, een solide gebouw van loffelijke, aannemelijke architectuur, dat vandaag nog,
al is het een beetje uitgewoond, stevig overeind staat, en dat vandaag nog, niet alleen
wegens zijn ruime proporties, maar ook wegens zijn uitnemende acoustiek, tot de
weinige zeer goede concertzalen behoort van Europa, van de wereld, en dat tot
vandaag toe voor een zoveel talrijker bevolking nog niet te klein werd. Zij zagen ver
vooruit in de toekomst en handelden alsof zij met zekerheid wisten, dat in de twintigste
eeuw, die naderde, de muziek een macht ging verwerven, welke haar voor iedereen
zou maken tot een dagelijkse opbeuring, tot een noodzaak.
Dit is zonder twijfel merkwaardig voor een land, waar sinds meer dan twee honderd
vijftig jaren, sinds de dood van Sweelinck in 1621, geen scheppende muziek meer
was geschreven. Maar wat de mannen, die het eerste Bestuur vormden van het
Concertgebouw, vervolgens wilden en deden, mag gelden als even zeldzaam. Zij
bouwden niet slechts een zaal, die tot model kon dienen voor de ganse wereld. Zij
wilden ook een orchest, dat niet een locale rang en betekenis zou hebben als een of
ander orchest in Londen, Brussel, Rome, Petersburg, Madrid of elders. Zij wilden
met voorbedachten rade een orchest, dat de beroemdste zou evenaren, wanneer het
hen al niet zou kunnen overtreffen, zij wensten een orchest van de eerste rang, dat
aan het hoofd zou staan der muzikale beweging en expansie, welke zij vermoedden.
En zij bereikten hun doel. Met een wonderlijke veiligheid van intuïtie kozen deze
zakenlieden de dirigenten, de leiders aan wie zij de opstelling en de africhting van
het instrumentaal ensemble en de voltooiing hunner plannen toevertrouwden. De
eerste was Willem Kes, die gedurende zeven jaren de aanvangen geleid, de
grondslagen, de tradities heeft gevestigd bij een moeilijk begin en voor een roemvol
vervolg. Niet velen onzer hebben Kes nog gekend en allen, schijnt het, vergaten hem,
want hij kreeg niet eens zijn naam op een straatbordje, hoewel de laatste editie van
Riemann's Lexicon nog veertig regels nodig heeft om het vermeldenswaardige van
zijn leven en werken op te sommen. Al hebben wij Kes echter niet gezien en bijna
vergeten, wij mogen oordelen naar de uitnemende bruikbaarheid, welke het orchest
toonde onder de handen van zijn opvolger, dat Kes moet worden gerekend tot de
grote en verdienstelijke dirigenten.
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De tweede was Willem Mengelberg. De taak, welke het Bestuur zich had gesteld,
de taak om het orchest op te voeren tot het beste der bestaande ensembles, werd aan
Mengelberg overgedragen, terwijl hij nauwelijks de leeftijd had bereikt van vier en
twintig jaar. Welk een durf en welk een instinctieve onfeilbaarheid in mensenkennis
bezaten deze bankiers, deze handelslieden, deze stichters van het Concertgebouw!
Een gewichtig part hunner fortuin, hunner financiële kansen riskeerden zij in een
jonge kunstenaar, die zij haalden uit een Zwitsers stadje. Zij hadden zijn genie
vermoed. En het is overbodig te zeggen, geloof ik, dat zij zich niet vergisten. Willem
Mengelberg was geniaal. Overal, waar hij verscheen, op een podium, in huis,
wandelend in de Kalverstraat, over het perron van een station, te midden van een
krioelende menigte, overal, waar ik hem ooit ontmoette, droeg hij op zijn gelaat, in
zijn ganse gestalte de eclatante, de onmiskenbare kentekenen van een met niemand
te verwarren, van een onmiddellijk overtuigend zich natuurlijkerwijze signalerende
machtige en unieke persoonlijkheid, van een genie.
Niet slechts zijn orchest, niet slechts ons zijn toehoorders, zijn weerloze
bewonderaars zodra hij muziek en verrukking wekte, doch ook zijn Bestuur heeft
Willem Mengelberg gefascineerd, gehypnotiseerd door de uitzonderlijke magische
invloed welke hij meer onbewust nog dan bewust belichaamde, en van zijn benoeming
tot eerste dirigent af is de historie van het Concertgebouw onafscheidelijk vervlochten
met de psychologische ontwikkeling van de muzikale aanvoerder. Hij was als de
heer Halewijn en ieder wilde bij hem zijn. Telkens wanneer hij zijn stok ophief,
toverde hij als Shakespeare's Prospero met een staf, en dwong ieder naar zijn wens.
Hij had zijn hoedanigheden als kunstenaar, die, zolang ik hem kende, onaanvechtbaar
waren. Hij had ook zijn hoedanigheden als mens, welke weliswaar niet de vertolking
ener symphonie van Beethoven of Mahler schaadden, (want gedurende zijn vitaalste
jaren brandde de muziek in dit oer-primitieve wezen als een vlam die alles zuiverde
en rechtvaardigde) maar die hier in het Concertgebouw, met een Bestuur, dat hem
blindelings was toegedaan sinds de dag waarop het Mengelberg ontdekte als een
soort god van de muziek, als een soort van gereïncarneerde Apollo, niet anders konden
dan langzamerhand verderfelijk worden voor de muziek-instelling van de Stad, voor
het muziekleven van het land waar hij heerste als oppermachtig despoot. Zoals een
sterke boom rondom zijn stam een lege plek maakt waar niets meer gedijt dan klein
gewas, zo heeft Mengelberg's vervaarlijk, onschuldig en zuiver biologisch
egocentrisme alle talent, zelfs alle genie verstikt of gefnuikt, dat rondom hem
aanwezig was en pogen moest te groeien onder zijn dodelijke schaduw, in zijn alles
absorberende nabijheid. Hoe sterker hij groeide, hoe vernietigender. Zijn
overwoekerende, tyrannieke grootheid, die geen schijntje van individuele vrijheid
naast zich duldde, ook niet in zijn orchest, is rampzalig geworden voor menigeen,
voor menig beginsel, voor menige mogelijkheid, direct en indirect.
De contrôle van een niet persoonlijk, niet beïnvloedbaar gezag had zulk een
onbeteugeld genie in harmonische banen kunnen houden. Maar deze autoriteit was
in het Concertgebouw nooit aanwezig. Toen zich bij Mengelberg, naar mate zijn
roem toenam, een geldhonger openbaarde, welke steeds gretiger, steeds
onverzadiglijker werd en steeds beruchter, bevond zich niemand in het Bestuur om
weerstand te bieden aan deze verwoestende hartstocht. Te midden van eminente
mannen, die precies wisten wat zij wilden, die zelf autocraten waren en die geen
wetten admitteerden in het Concertgebouw behalve de hunne, bleek Mengelberg
altijd de machtigste. Hij bleek zo machtig, dat deze energieke mannen, die uit eigen
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krachten en met eigen durf een grootse opzet verwezenlijkt hadden, hun
onafhankelijkheid verpandden, hun vrijheid verbeurden, hun rechten offerden, toen
zij, om aan de financiële eisen van Mengelberg, welke voortdurend exorbitanter en
drukkender werden, te voldoen, subsidie op subsidie vroegen aan Staat en Stad, d.i.
aan de Nederlandse gemeenschap.
Zonder paradox of boutade te uiten kan men zeggen, dat Mengelberg, die bijna
vijftig jaren van de zestig het Concertgebouw regeerde, in zijn leven slechts gezwicht
is voor een ambtenaar van de fiscus. En wanneer wij in korte trekken de historie
geschetst hebben van een weergaloze onderneming, die zonderling verstrengeld
raakte met de psychologie van een onweerstaanbaar en ongebreideld oer-genie en
oer-kunstenaar, dan deden wij dit voornamelijk om aan te wijzen, hoe een
eigenmachtig voor niemand verantwoordelijk Bestuur, in een predominerende
instelling als het Concertgebouw niet alleen een onmetelijk voordeel kan zijn voor
het culturele welvaren ener natie, maar ook een onmetelijk gevaar.
Wij schreven deze beknopte geschiedenis hoofdzakelijk om aan onze
vertegenwoordigers van Staat en Stad geheel duidelijk te maken hoe nodig het is,
hoe nuttig het zal zijn voor de muziek, voor de musici, voor de componisten, voor
de beroemde dirigent zelfs, om de gestie van een kunst-instituut als het
Concertgebouw te onderwerpen aan strikte en redelijke wetten, strenge statuten, om
het te vrijwaren tegen elke menselijke zwakheid en willekeur. Onze
vertegenwoordigers van Staat en Stad hebben die plicht en door hun subsidies
verkregen zij dat recht. Het is tijd, om plicht en recht te betrachten.

De muzikale Paria's
Zou er op de wereld ergens nog een onbekend land zijn waar het gebeuren kan dat
een serie jubileums-concerten gegeven wordt zonder dan men een inheems auteur
verzoekt om een of ander stuk te componeren? Zonder dat bij elke uitvoering een
inheemse solistische beroemdheid optreedt? En zonder dat het feest geopend wordt
met een programma van inheemse componisten?
Het is tamelijk onaangenaam zich gedwongen te zien tot zulk een wanluidende
vraag te midden der fanfares, bloemen, officiële complimenten van hoge
waardigheidsbekleders en ten overvloede te moeten antwoorden: Neen, mijne heren,
een dergelijk land zult gij vandaag vergeefs zoeken te ontdekken. Wij, Nederlanders,
zijn de enige natie waar het nog mogelijk is het zestigjarig bestaan ener terecht
vermaarde Nederlandse concert-instelling te vieren met een minimum eerbied, met
een zekere laatdunkendheid tegenover de producerende en reproducerende inheemse
kunst.
Meen niet dat ik chauvinist ben. Meen niet dat ik ooit enige overweging, die met
zuiver muzikale hoedanigheden niets te maken heeft, zou laten gelden voor een
keuze, wanneer ik een keuze te doen kreeg. Te goed weet ik om niet realist en
practisch te zijn, dat de spreekwoordelijke smeltkroes van de tijd, waarin jaarlijks
tonnen en tonnen beschreven notenbalken gelegd worden, maar af en toe een greintje
diamant of goud achterlaat. Ik weet echter ook met grote stelligheid, en ik zou het
gemakkelijk zwart op wit kunnen bewijzen, dat het totaal der factoren die vormen
wat wij onder Nederland verstaan, sinds een halve eeuw in het domein der muziek
een dozijn korrels voortgebracht heeft van de edelste substantie.
Maar wij geloven het niet, of niemand handelt volgens zijn geloof. Wat betekent
en wat baat het dan dat wij sinds een vorig jubileum van het Concertgebouw zes
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namen in gulden letters op achtergrond van azuur hebben toegevoegd aan de rij der
meesters, wanneer wij geen van alle zes, die zeer ongelijk van waarde zijn, (zij heetten
Zweers, Diepenbrock, Dopper, Wagenaar, Röntgen, Pijper) wensen te laten
weerklinken bij de opening van een feest?
Waan niet dat deze onlogica zonder consequenties is. Toen ik op de avond der
eerste jubileums-uitvoering een onzer componisten bemerkte, wiens naam wij zeker
eenmaal (zo laat mogelijk, hoop ik) zullen lezen in vergulde letters langs de wanden
der zaal, dacht ik: Hij heeft een conservatorium laten bouwen; hij heeft een
uitmuntende positie; hij schreef menig voortreffelijk werk. Maar als componist telt
hij niet mee. Als er een feest georganiseerd wordt, waar in de eerste plaats zou moeten
blijken dat een orchest een klank kan wekken die met zijn laatste trilling niet vergaat,
dat een orchest niet enkel een vluchtige faam is en prestige, dat een orchest ook
blijvende waarden behoort te vestigen, dan bestaat hij niet voor ons, de componist
wiens naam men later schilderen zal op achtergrond van azuur. En niet ik dacht dit
alleen. Hijzelf vermoed ik, dacht het ook. Pijper ook, de anderen ook, zouden zo
gedacht hebben wanneer zij hier nog geweest waren. De jonge meester met veel
talent, met genie, waarschijnlijk, die reilt en zeilt gelijk hij kan, moet reeds hetzelfde
denken. Nu en dan wordt er een prijsje in geld uitgeloofd. Misschien ontvangt hij
eens of twee keer gedurende zijn leven een regeringsopdracht. Doch bij de opening
van een feest, dat tonen zal hoe voortreffelijk men in Holland musiceert, bestaat hij
niet. Hij is daar voor niemand werkelijkheid. Al schreef hij nimmermeer een noot,
niemand zou zich daarom bekommeren, niemand zal haar missen! Een welwillend
vriend zal hem soms vragen of hij componeert. Dat is alles. Dat is de enige feitelijke
sympathie welke hem gewordt uit de omgeving waarin zijn werk wortelen, waaruit
het kiemen moet.
Wees even overtuigd dat zulke veelvuldige ondervinding met de onverschilligheid
en met de geringschatting, ontmoedigend, slopend, fnuikend werkt. En dezelfde
gedragslijn wordt aangenomen tegenover de inheemse reproducerende kunstenaar.
De Nederlandse solist is juist goed genoeg voor het volksconcert waarmee het
jubileum herdacht wordt, maar voor de eigenlijke feestconcerten engageert men
buitenlandse grootheden. Begrijpt de leider van het Concertgebouw niet welk een
depreciatie deze handelwijze inhoudt ten opzichte van het ‘volk’ en ten opzichte van
de Nederlandse kunstenaar? Begrijpt niemand onder hen die contrôle hebben uit te
oefenen op de leiding van het Concertgebouw, hoe onhartelijk, hoe onmenselijk, hoe
onduldbaar en hoe schadelijk deze onderscheiding is, hoe demoraliserend voor onze
musicerende landgenoten? Voor de Hollander (als hij ooit aan de beurt komt) schrijft
men een cheque uit in honderden guldens, voor de buitenlander in duizenden guldens.
Levenslang ziet de Nederlander zich door de voornaamste concert-instelling van
Holland geprijsd als uitschot, als tweede-rangs koopwaar, als restantjes. Begrijpt
niemand hier, dat men met dergelijke methoden zijn eigen kunstenaars systematisch
verzwakt, ontzenuwt, vermoordt? Zal niemand willen begrijpen dat uit zulke harteloze
en inhumane beginselen nimmer een ware en gezonde muziek-cultuur kan
voortspruiten? Dat op zulke basis niets waardigs en waardevols, niets bestendigs kan
gevestigd worden? Begrijpt niemand in het Concertgebouw hoe onnozel, hoe
belachelijk het is om op het feest van ons muzikaal ‘cultuur-monument’ zich te tooien
en te pronken met vreemde veren, met de pluimen van ‘thousand guineas-virtuozen’,
die slechts betaald kunnen worden met schaarse deviezen omdat er rijkelijk wordt
gesubsidieerd?
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Begrijpt ook niemand, hoe vernederend dergelijke langdurige misbruiken (dubbel
vernederend bij een feest) moeten zijn voor ieder die in Holland muziek doceert,
muziek studeert, met de zekerheid dat hij door de leiding van het Concertgebouw
altijd beschouwd en behandeld zal worden als een paria? In welk ander land zou dat
geoorloofd zijn? In welk ander land zou ieder daarbij passief blijven toekijken?
Het is noodzakelijk dat deze feiten, die uit een oude traditie komen, met de grootste
duidelijkheid worden vermeld. Gaarne nog wil ik Eduard van Beinum, die deze fatale
routine voortzet, vrijpleiten van medeplichtigheid, ofschoon mij dit reeds moeilijk
valt. Ik wil veronderstellen dat een snobistisch, naar ijdele glans en glorie zich richtend
bewind, hem in zijn vrijheid belemmert. Ongetwijfeld is het niet Van Beinums schuld
dat op dit zestigjarig feest (evenals op het vijftigjarig) bij de officiële receptie geen
enkel Nederlands componist uitgenodigd was in zijn kwaliteit van componist. Aan
het veertigjarig jubileum van het Concertgebouw danken wij nog de Epigrammen
van Pijper. Aan het vijftigjarig dankten wij niets. Het is zonder twijfel niet Van
Beinums schuld, dat de cachetten der thousand-guineas-solisten niet besteed zijn
voor iets creatiefs dat duren kan, en dat wij niets blijvends te danken zullen hebben
aan het zestigjarig jubileum. Het is buiten kijf evenmin Van Beinums schuld, dat
men tegenwoordig in het Concertgebouw de harteloze zakelijkheid ver genoeg durft
drijven om ex-leden van het orchest, die wegens ouderdom het ensemble moesten
verlaten waaraan zij in hun krachtige jaren al hun ziel gaven, welks uitnemendheid
zij kort geleden nog belichaamden, niet te inviteren wanneer men jubileert, om hen
buiten de deur te houden der rotonde waar men elkander fêteert, om hun niet eens
de kruimels te gunnen, welke vallen van de tafels. O, er zijn vele geldige redenen
om zich bij dit jubileum te verontwaardigen, als men tenminste even nadenkt.
Eduard van Beinum doet zonder twijfel zijn best. Voor hem als dirigent heb ik de
hoogste bewondering, gelijk ik voor Willem Mengelberg als dirigent steeds de hoogste
bewondering gehad heb. Maar Van Beinums schuld zal het zijn wanneer de traditie
voortduurt, die door Willem Mengelberg is ingevoerd, en welke de Nederlandse
muziek, de Nederlandse musici voorbedachtelijk veroordeelt tot een staat van
inferioriteit, eigendunkelijk doemt tot machteloosheid. Wanneer Van Beinum in
boeien ligt van een bewind dat een brillante maar steriele sleur zelfgenoegzaam en
inert wil handhaven, dan is het zijn eenvoudige plicht om die kluisters te verbreken.
Niet minder goed dan velen onzer, weet Van Beinum alles wat in het Concertgebouw,
tot schade van het beste dat wij kunnen, verkeerd gaat.

Bij een kwartet en een octet
Terwijl wij luisterden, een uur lang, naar het diviene octet van Schubert, is er een
menigte gedachten door mijn hoofd gegaan. Want zoals Georges Duhamel, die zelf
fluit speelt, eens philosophisch en charmant heeft uitgelegd: het is een der genaden
van muziek, die men werkelijk hemels mag noemen, dat zij iedere hoorder in zijn
eigen sfeer waar hij gewoonlijk leeft, op aangename en dikwijls verrukkelijke wijze
aan het fantaseren brengt. De gewone zaken wisselen dan niet van aard, maar wij
zien haar onder een ander aspect, alsof zij door een welgezinde fee zijn aangeraakt.
Zij worden om zo te zeggen immaterieel van structuur, zeer gemakkelijk te hanteren,
uiterst genoeglijk om zich tussen te bewegen, daar zij als aetherisch verschijnen en
er geen problemen meer bestaan. Een aantal muzikale thema's geeft deze goddelijke
gewaarwording nimmer. Zij binden de hoorder aan een zorg, aan een verlangen, aan
een passie, of zij blijven schema van lijnen, geraamte van klank dat zich niet
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incarneren kan tot leven. Maar een aantal andere muzikale ideeën bezit de wonderlijke
macht om, door de zenuwen der oren, welke zij raken, iemand allengs of onmiddellijk
los te maken van het betrekkelijke, van de zwaarte, en het lichaam door de werking
van enkele luchttrillingen zo te ontboeien, dat het vrij wordt en zonder kommer,
gelijk de geest soms zich voelt in een gelukkige droom.
Bij twee kwartetten van Mozart voor strijkers met fluit en voor strijkers met hobo
had ik beurtelings gekeken naar de instrumenten van Hubert Barwahser en Haakon
Stotijn. Onder mijn ogen en op de cadans der muziek werden de twee speeltuigen
en hun bespelers langzaam tot een soort van mirakel. Uit de verte der tijden traden
zij voor mij aan op dit podium. Zie, hoe rustig hun handen zijn. Alleen de vingers
verroeren zich, maar nauwelijks merkbaar. Zie, hoe kalm zij hun menselijke adem
brengen in de doorboorde buis, en hem omtoveren tot melodie. En welk een geluid!
De een resumeert de verheugde zang van alle vogels die ooit waren; de ander
transformeert tot lied alle schalmeiende stemmen welke de herders vergezelden over
de groene weiden van de wereld. Om die rust der handen te verkrijgen, die kalmte
van adem welke muziek en ziel worden en om zulk een volledig en voltooide resonans
te bereiken ener strook van het klankspectrum dat zij wilden verwezenlijken, hebben
tientallen generaties geduldig en volhardend gepeinsd, gezonnen, gedacht, gerekend,
dan weer hier een gaatje toegevoegd, dan weer daar een klep verbeterd, totdat elk
onderdeel van een uiterst subtiel en ingewikkeld mechanisme beantwoordt aan iedere
eis welke gesteld kan worden door de vermetelste verbeelding van een componist.
En bij de hobo van Stotijn, bij de fluit van Barwahser staan wij tegenover de
volmaaktheid, tegenover de eindelijke vervulling van een oude, lange en geheime
wens. Het mogelijke is bereikt.
Zo keek ik tijdens het octet naar de klarinet van Bram de Wilde, de fagot van Thom
de Klerk, de hoorn van Jan Bos, de violen van Heuwekemeyer en Lamberts, de
alt-viool van Koen van der Molen, de cello van Johan de Nobel, de contrabas van
Joop van Gellecom. En terwijl het typische, persoonlijke aanvoelen der dingen, dat
Schubert op aarde gedurende een poos belichaamd had om het te noteren in tekens,
ruisend, zingend, en altijd behaaglijk, vredig verrukkend tot mij kwam door het
bedaarde, stille gebaar der spelers, zo virtuoos beheerst gedaan dat het bijna
somnabulistisch leek, begon ik gewaar te worden te midden dezer verworven
schoonheid en perfectie, dat Schubert eigenlijk, zoals hij op aarde verscheen, de
ideale musicus geweest is, de ideale mens misschien vertegenwoordigd heeft. Deze
gewaarwording ging samen met een intense, maar harmonische en willoze vreugde.
Het octet verplaatst zijn hoorders naar de tinnen van een tempel, van een toren, waar
zij, in een glans van morgenzon, de schatten, de koninkrijken overschouwen hunner
wereld, om haar te beminnen. Die wereld is zeer reëel. Zij is alledaags. Zij is niet
buitengewoner dan een tak die wuift in een blauwe of blanke lucht, dan het licht dat
spiegelt in een ruit of in een water, dan een mus die voorbijvliegt, dan een vertrouwd
gerucht dat van ergens aangonst. Maar Schubert zag van elk nietig gebeuren, en van
elk vluchtig moment in dat gebeuren, de onprijsbare rijkdom die er is opgestapeld,
want elk komt van oer-oneindig ver en elk reikhalst nog naar verder. Hij zag dat zo,
zonder daar veel over na te denken; hij zag de dingen zo in hun altijddurende
aanwezigheid; achter alles zag hij de fabelachtige merkwaardigheid van alle zijn. Zo
stond hij in de kern van het wonder dat het nietigste ding wordt wanneer iemand het
zien kan gelijk het is. De gewoonste gedachte rijst daar automatisch op als een
vervoerende, als een verheerlijkende gedachte. De gewoonste beweging wordt daar
edele muziek.
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Het is wel jammer, dat klanken niet in begrippen demonstreren kunnen wat zij in
rhythmische geluiden zeggen. Doch zijn ze hierom minder duidelijk, minder
overtuigend, minder onbedrieglijk? Heeft niet ieder, die Schubert deze avond hoorde,
ondervonden dat zijn manier om de dingen te zien, beschouwd mag worden als de
hoogste, de beste, de voor ons welvaren dienstigste wijsheid? Heeft niet ieder ervaren
dat deze eenvoudige en werkelijke kijk op de kern en het hart der dingen de ingang
aanwijst tot een toverbron waaruit alle innerlijk goed dat wij verlangen kunnen ons
vanzelf toevloeit? Wanneer wij verstandig waren, zouden wij dan Schubert niet
moeten kiezen als leermeester?
In die trant, terwijl de lokkendste, de simpelste melodieën uit de acht instrumenten
als ongrijpbare maar super-reële gestalten oprezen, zweefde ik van impressie naar
idee en van idee weer naar loutere ontroering en bewondering. Gij behoeft dus niet
meer te vragen hoe welsprekend, hoe zuiver hier van begin tot einde gemusiceerd
werd. Muziek maakt van een ziel muziek weer los, zoals Gorter zei. Maar daarna
dacht ik nog: Deze kunstenaars, die het Amsterdams Kamermuziek-gezelschap
oprichtten, zijn leden van het Concertgebouworkest. Op hunne wijze, die magnifiek
was, droegen zij bij tot de viering van het jubileum. Hoe prachtig zou het kunnen
worden wanneer wij deden alsof wij elk jaar, elke maand jubileum hadden! Wanneer
dit gezelschap niet sporadisch bleef, maar zich kon vormen tot een permanent werkend
ensemble, zich naar de toevalligheden van een onuitputtelijk repertoire recruterend
uit het orkest, dat in de Kleine Zaal tien, twintig uitvoeringen van bijna onbekende,
zelden gespeelde en onvermoed rijke kamermuziek zou geven per seizoen! Dan zou
echter het orkest niet genoodzaakt mogen worden om, tot diep in de zomer, elke
week verschillende malen met autobussen van stad naar stad te trekken, dan zou het
orkest in de eerste plaats niet gebruikt moeten worden als een middel tot exploitatie
van muziek, doch behandeld als een vereniging van kunstenaars.
Mijns ondanks brengt deze wens mij terug naar de euvelen van het huidig beheer.
Een vriend wees mij erop, dat ik mij vergiste toen ik schreef dat het vijftigjarig
jubileum niets opleverde voor de Nederlandse muziek. Het liet (o.a.) een symphonie
ontstaan van Hendrik Andriessen. Waarvan acte. Maar dat de totale absentie van
nuttig effect voor de levende kunst een noviteit is bij dit jubileum maakt de uitsluiting
onzer scheppende en herscheppende musici bij dit feest niet vergeeflijker. Integendeel.

Geheimtaal van het genie
Het was een ontdekking en zij kwam onverwacht, zelfs ongelegen: Pierre Monteux,
aan het hoofd van het Concertgebouw-orkest, gaf de finale der Symphonie fantastique
van Berlioz in een visie en in een tumult van wereldondergang, die geheel
overeenstemmen met de recente herinneringen en met de duistere, onbewuste
voorgevoelens van de hedendaagse mens.
Ik hield dat voor onmogelijk; of beter gezegd: ik had er nooit aan gedacht dat die
finale tot dergelijke afmetingen vergroot kon worden en dat bij zulk een projectie in
het exorbitante de vorm nog zou beantwoorden aan de nieuwe inhoud.
Zoals men weet dateert de Symphonie fantastique van 1830. Haar ondertitel luidt:
‘episode uit het leven van een kunstenaar’. Het verhaal dat de componist behandelde
in muziek, is een kleine, tamelijk banale persoonlijke historie, welke met elementaire
verbeelding en grove middelen wordt uitgedijd tot een theatrale, romantische tragedie.
Een jong artiest, die Berlioz zelf was, raakt verliefd op een actrice, wier verschijning
zich in zijn geest vasthaakt als een idee fixe. Hij ontmoet haar op een bal. Hij mijmert
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over haar in een pastoraal landschap. Hij waant zich bedrogen en verraden. Ontredderd
door wanhoop neemt hij een dosis opium om zich te vergiftigen. Hij sterft niet, maar
krijgt hallucinaties en droomt, dat hij tussen soldaten naar de guillotine geleid wordt,
waar zijn hoofd valt. In een nachtmerrie ziet hij zich ook te midden van een
heksen-sabbath, en hervindt er zijn geliefde, die op een bezem ronddanst onder
grinnikende en rinkelende geraamten.
Dat is het onderwerp. Een ware drie-stuiversroman uit de tijd onzer byroniaans
getinte overgrootmoeders. Daar de Symphonie fantastique buitengewone, fascinerende
eigenschappen bezit, verricht de tegenwoordige hoorder de mentale operatie, welke
nodig is om het drakerig litteraire gegeven te ignoreren. Men schrapt het. Men vergeet
het.
Men doet dit des te liever, omdat niemand ooit precies heeft kunnen uitmaken in
hoeverre de vlammende, smokerige, vulcanische hartstochten van Berlioz echt en
doorleefd waren, in hoeverre hij gehouden moet worden voor een simulant, die het
practisch vond om een symphonie, welke op zichzelf verwonderlijk genoeg klonk,
aan te bieden onder de etiquetten van de mode, en met de opgeschroefde
bewoordingen zijner dagen. Want door de geduldige en ontnuchterende nasporingen
van biographen als Adolphe Boschot weten wij heden nauwkeurig hoe het zonderlinge
en extravagante werk ontstond. Het is niet gestold uit vloeiende lava. Het is niet
organisch gegroeid. Het sproot niet voor uit een enkele overweldigende drift van
inspiratie, gelijk Berlioz fictief voorstelde. Het is daarentegen koelbloedig berekend
samengeflanst uit een aantal geïsoleerde invallen, welke hij uit vroegere jaren bewaard
had, beginnend toen hij nog een kind was, en die hij klakkeloos groepeerde tot een
opzienbarende geschiedenis. Wegens deze onthullingen verloor de Symphonie
fantastique alles van haar geloofwaardigheid, en veel van de hypnotische macht
welke zij gedurende lange tijd had uitgeoefend. Zij werd voor de musici een
curiositeit. Zij bleef de oorsprong der ganse moderne muziek. Een geniale, hier en
daar verbazende of ontroerende machinatie. Doch nauwelijks meer.
Onder de uitvoering van Pierre Monteux heb ik voor 't eerst weer begrepen dat
deze opvattingen provisorisch zijn, kortzichtig en onvolledig. Hij bewees dat een
authentiek genie (wat Berlioz ongetwijfeld was) altijd arbeidt als echo ener andere
stem, en in de lijn ener verborgen gedachte, hoe zoekend, aarzelend, knutselend, hoe
betrekkelijk menselijk dat waarachtige genie bij zijn arbeid ook moge te werk gaan.
Door de lezing, door de interpretatie, welke Monteux ons voorlegde van de finale,
van die melodramatische spullebaasachtige heksen-sabbath, toonde de dirigent zich
ontegenzeglijk overtuigd dat de particuliere bevindingen van Berlioz, onhandig
uitgebeeld in een dwaas scenario, zich niet slechts hadden afgespeeld in een enkel
hoofd, in een eenzaam hart, maar dat zij op een universeel plan symbool en
voorafspiegeling waren van een algemeen menselijk gebeuren.
De waarnemingen welke ruim een eeuw geleden uit het binnenste voelen en denken
van Berlioz naar zijn hersenschors rezen en er een zenuw-energie tot werking brachten
die zich omzette in ongekende klanken, besloegen een wijd vak der toekomst. Hij
had daarin reeds vooruitgekeken gedurende verscheidene perioden van zijn leven,
als knaap, als jonge man, als beginnend componist, en telkens toepasselijke figuren
gezocht om zijn zeldzame impressies te verwerkelijken. Geen dezer figuren, welke
hij koos uit de literatuur van zijn tijd, was adaequaat. Allen waren te begrensd, te
gebonden aan een plaats, een datum, een stijl. Maar de dwingende innerlijke impuls
die hem dreef om een gestalte te zoeken voor zijn ongehoorde sensatie, was
onafgebroken dezelfde gebleven, gelijk van aard en gelijk van werking. Zij joeg hem
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naar een uiteengerukte wereld, die nog nergens bestond, een wereld vol grijnzend
en grimmig rumoer en misbaar, een wereld waar alle idealen verguisd, geparodieerd,
gepersifleerd of verstoord waren, een lugubere, spokige, ontzinde wereld, waar de
Dies Irae, het gruwelijke middeleeuwse dodenlied, in allerlei cadansen van
plechtstatige ernst, scherts en spot werd aangeheven als internationale volkszang,
onder een sinister gelui van klokken.
Zo herstelde Pierre Monteux de diverse inspiraties van Berlioz in haar
oorspronkelijke eenheid. Allen waren inderdaad vloeiend lava geweest van hetzelfde
gehalte. De dirigent deed beseffen, dat de componist der Symphonie fantastique,
wanneer hij met koud overleg oude fragmenten bijeengaarde en er een paar noten
bijplakte, geen gewoon, min of meer listig karweitje opknapte, maar dat hij in die
ogenblikken nog gehoorzaamde aan een obscuur, ondefinieerbaar gebod uit
geheimzinnige verten. Zo leerde Monteux ons, dat wij het scenario der Fantastique
gerust mogen schrappen, daar wij deze muziek, en de onvermoede, onuitsprekelijke
verkondigingen, welke zij lange jaren verbloemd inhield, kunnen horen en begrijpen
in al haar betekenis onder het licht van eigen ervaring. Het ongelooflijk merkwaardige
hiervan is, dat Berlioz-zelf niet wist en niet weten kon, dat zijn persoonlijke reactie
op een liefdes-affaire de prefiguratie was van een universeel geval.
Maar wie kan ooit de betekenis zeggen of gissen van wat er dikwijls in het gemoed
van de echte kunstenaar omgaat? Misschien bedoelde Monteux tijdens de uitvoering
der Fantastique niets meer dan slechts zo voortreffelijk mogelijk de geschreven
muziek te vertolken met al de vitaliteit, met al de fiksheid, de fermheid, de soepele
kracht, de beheerste onstuimigheid, met het maximum van gecontroleerde technische
orchestrale vaardigheid, waarover hij op dat uur beschikte. Maar tegelijk was zijn
interpretatie een aangrijpende openbaring. Een zodanige openbaring, dat zij noodzaakt
om de ganse psychologie van Berlioz' scheppingsproces van meetaf te herzien. De
dirigent, die op zulke wijze de diepste zin van een genie doorgrondt, ontsluiert en
verwezenlijkt, is zelf geniaal.

Op zoek naar nieuw geluid
Geroepen door het affiche van Sandberg, dat zo eenvoudig voortreffelijk is van lijn,
kleur en plaatsing in de lucht, komen op dit uur tussen lente en zomer twintig naties
te Amsterdam de stand opnemen der huidige muziek. Het Festival der I.S.F.C.M.
Wij ontvangen een congres van meer dan driehonderd critici uit vele oorden der
wereld. Tezamen vormen zij een soort geheim genootschap van verkeersagenten.
Ieder is uitstekend ingelicht over de moeilijkheden en de kwade kansen welke de
componist ontmoet langs de wegen waar hij circuleert. Zij kennen de regels en de
hele route met al haar hindernissen van kruispunten, gevaarlijke bochten, steile
hellingen, greppels en ravijnen, met haar eentonigheden over kilometerslengte. Maar
zij weten niet waarheen de banen gaan. Het is reeds jaren geleden dat de koers
veranderd werd en het tempo versneld; dat zij de reglementen moesten wijzigen naar
de eisen ener hernieuwde en verbeterde techniek. Zij hebben een vlug
aanpassingsvermogen. En het kan elke dag gebeuren dat zij deze hoedanigheid nodig
hebben. Zij verwachten een kalme bedaarde rit, gelijk deze reeds menigmaal voorheen
verliep. Ondertussen hebben zij een gevoel van op de brandnetels te zitten. Want
iemand, wiens aanwezigheid zij nauwelijks vermoeden omdat het op dit
geaccidenteerd terrein niet mogelijk is alles te voorzien, kan plotseling vaart nemen
en de regels omvergooien van het gehele spel. Zij herinneren zich dergelijke
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overrompelingen uit de tijden van Olim. Zij hopen erop. Zij snakken er zelfs naar.
Omdat zij intelligente mensen zijn vol goede wil. Omdat het eigenlijk reeds een
generatie her is dat er iets werkelijk nieuws te signaleren viel op de paden waar de
componisten zich voortbewegen, om niet te zeggen voortzeulen, met hun muziek.
Zij zouden nog eens dezelfde verrassing, verbazing, onthutstheid, onkennigheid,
bewondering en verrukking willen beleven als in de dagen toen Strawinsky, Schönberg
en nog een paar anderen jong waren, en zij ook.
Dit verbeiden van de ontdekking is zeer spannend. Ik kan mij voorstellen dat
iemand, hoewel altijd ontgoocheld, er gemakkelijk zijn dagen mee doorbrengt. Het
is aangenaam om te popelen naar iets dat niet verschijnt, en nog popelend te kunnen
zeggen dat het niet verscheen. Men mag dan doen alsof men vuur vat voor het
neo-classicisme, ofschoon alles daarin reeds klassiek was en onecht, behalve de
poetsglans van dat neo. Men mag dan ook warm lopen voor iemand die probeert een
of ander muzikaal idioom na te bootsen, dat jaren terug origineel genoeg was om
vandaag nog volkomen fris te lijken. Het verschaft de illusie van niet stil te staan,
en disponibel te blijven voor het grote evenement.
Ook het aesthetische vraagstuk, zoals het zich aandient bij de componist die over
zijn vak nadenkt, is voor deze uitgezochte phalanx van drie honderd arbiters,
buitengewoon boeiend. Veel beter dan degenen die noten schrijven en er met de neus
bovenop liggen, overzien zij het gestelde probleem van alle kanten en tot in zijn
grondlagen. Zij weten dat er een menigte oud en splinternieuw materiaal ligt
opgestapeld, voor iedereen beschikbaar en bruikbaar. Op dit punt valt niets te wensen
en trouwens niets meer te verzinnen. Theoretisch is alles uitgevonden en theoretisch
werd alles doenlijk. Dat beleefde men nog nooit zo lang er muziek bestaat.
Wonderlijke situatie. Het nasporen van een onbekend klank-materiaal werd overbodig,
het onthullen ervan ondenkbaar. Alles is voorhanden, en deze toestand van
onuitputtelijke en niet meer te verruimen overvloed zal van nu af altijd duren, zo
lang er componisten zullen bestaan. Sinds de aarde draait was iets dergelijks niet
vertoond. Al die magnifieke materialen van onbeperkte harmonieën en rhythmen,
van onovertrefbaar vernuftige instrumenten, al die voor 't grijpen liggende natuurlijke
elementen vragen naar iemand om hen te ordenen. Zoals de gebakken of gehouwen
stenen welke men verzamelt langs de weg, wachten zij op een rangschikker, op een
architect. Zij roepen om iemand die er de constructie van maakt welke even logisch
in elkaar zit, zich even stevig overeind houdt, en even werkend is als de goede
bouwsels van vroeger. Zij roepen om iemand die er een melodie van maakt, welke
even zinrijk is, in wat voor zin dan ook, hoopvol of rouwvol, als de melodieën welke
gezongen werden in een vorige eeuw. Zij vragen om leven en schoonheid te worden
van deze tijd.
Het schranderste intellect zelfs kan niet meer in overweging nemen om op het
punt van compositorisch materiaal Strawinsky, Schönberg, Bartok of de Pijper der
Derde Symphonie te overtreffen, te overtroeven. Een uitweg in enkel technische
richting is voor immer geblokkeerd. De eerstvolgende vooruitgang der muziek kan
niet meer bepaald worden door moderniseringen van buiten-af doch zal bedongen
worden door hernieuwing van binnen-uit. Het vraagstuk heeft zich automatisch
verschoven naar een hoek waar de psychologische factor voortaan domineert. Het
enige wat aan het opgehoopte materiaal ontbreekt, is een karakteriseerbare
physionomie en een definieerbare individualiteit. Maar in deze sector zijn de
mogelijkheden onbegrensd. Hij is nog niet ontgonnen. De hele muziek kan daar
opnieuw beginnen te geschieden, zoals zij, onder ongeveer gelijke omstandigheden,
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opnieuw te worden begon aan 't eind der zestiende en aan 't eind der achttiende eeuw.
De aera der ontdekkingen is dus niet gesloten. Met een wending naar de terra incognita
van het psychische en psychologische, waar alles onvoorzienbaar is en van nature
geldig, want typisch levend, zou een verschiet zich openen, waarvan na meer dan
honderd jaren de horizon nog elke dag zou wisselen.
Wij verwelkomen in ons land ook een tiental componisten die stellig kennis hebben
van dit essentiële probleem der muzikale kunst, en van de simpelheid zijner oplossing.
Zoals Archimedes zich liet dragen op het lauwe water van zijn bad, zo behoeven zij
zich maar in de stroom van menselijk verlangen te werpen om te kunnen zeggen:
eureka. En ieder mens verlangt hetzelfde: een aura van geluk om zich heen, en een
weerschijn van dat geluk over de wereld. Dit geluk heeft duizend-en-een vormen,
talloze gestalten. Maar overal wacht men op iemand die erin geloven durft. Zodra
het uitgesproken wordt door klank zal ieder het herkennen. Wij zullen weten dat een
muur die ons de toekomst versperde doorbroken werd door een kunstenaar, wie zulke
taak is opgedragen sinds oudsher.

Heden en toekomst der muziek
De zalen waren tjokvol en in de lange applaudissementen hoorde men het snelle,
roffelende rhythme, gelijk plassende regen, dat de echtheid bewijst en de
noodzakelijkheid van zo'n naïeve reflex als handgeklap is na een aesthetische
ontroering. Met reden uitte Edward Clark, de president der I.S.F.C.M., zijn voldoening
over de kracht waarmee Nederland en Amsterdam, weerstand hadden geboden aan
de ondernemingen van een ‘cruel enemy’, die oude geestelijke vrijheden poogde te
vernietigen. Deze woorden, gesproken tijdens de receptie in het Stedelijk Museum,
waar de gemeenteraad de musici der wereld begroette, gaven de volle betekenis aan
het klaterende enthousiasme, dat bij de opening van het festival Sem Dresden op het
podium geroepen had na de uitvoering van zijn tweede viool-concert. Zij waren ook
de juiste echo op de toespraak van wethouder De Roos, die de vertegenwoordigers
ener onafhankelijke toonkunst verwelkomde met een treffende herdenking van Willem
Pijper. Het zal waarschijnlijk velen der muzikale pelgrims na deze redevoering
verwonderd hebben te bemerken, dat Pijper in het programma nog niet vermeld staat
onder de ere-leden der International Society, tot welker oprichting hij bijdroeg.
Zo triomfeerde door dit feestelijke begin een moderne muziek over de ganse linie.
Een soort van klank, die een halve eeuw geleden totaal onbekend was, en, zonder
dat iemand er om vroeg, ontstond in enkele geïsoleerde hoofden, verspreid over
Europa, die niet het flauwste contact met elkaar hadden, die elkaar begrepen zonder
elkaar ooit gezien te hebben, die ieder schijnbaar voor zich alleen werkten en bijna
hopeloos worstelden met de tegenstand van een weerbarstige sonore materie en van
de onwillige of onwennige oren der tijdgenoten, deze soort van nieuwe klank, van
nieuwe gemoedstrilling waaruit hij geboren werd, van nieuwe gemoedsaandoeningen,
welke hij wekte, deze geheel onverwachte, ongevraagde wijze van voelen en wijze
van klinken plantte zich voort over de aarde en vond alom wederklank. Vergelijkbaar
met een eeuwenheugende boom had de muziek in haar hoogste top nog jonge takken
geschoten, die bladerden, bloeiden en vruchten brachten. Omdat sinds tijden dit
bloesemende verschijnsel werd waargenomen, leek het natuurlijk en verbaasde het
nauwelijks toen het eenmaal aanvaard was. Het kwam als met de regelmaat der
perioden van maan en zon. Dat phenomeen van herbloei zou stellig terugkeren.
Niemand bekommerde zich hierom, want zover de herinnering reikte, ging dat vanzelf.
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Maar wat moet daarover denken wie met enige aandacht de biographische gegevens
nagaat der een-en-twintig componisten van wie een uiting vertolkt zal worden op dit
festival van het Internationale Genootschap voor hedendaagse muziek? Slechts een,
slechts een enkele der een-en-twintig representatieve verklankers van ons tijdsbestek
en van ons voelen, is jonger dan vijf-en-dertig jaar, en alle zijn, wat men noemt
gearriveerd, gevestigd in achtenswaardige, soliede posities, bezitters van een zekere
faam. En zonder twijfel weten wij, dat de jaren die een auteur telt, relatief zijn en
geen werkelijke, betrouwbare maat verschaffen voor zijn betekenis. Op de leeftijd
van vijf-en-dertig hadden Mozart, Schubert en enkele anderen hun arbeid reeds
voleindigd. Op dezelfde leeftijd moesten Wagner, Bruckner, Franck en Verdi nog
beginnen met de openbaring hunner essentiële persoonlijkheid. Zij zijn echter de
zeldzame uitzonderingen op een algemene regel. Ver onder deze grens van
vijf-en-dertig jaar hebben talrijke meesters de normale groei der kunst voortgezet
door werk dat vermaard werd en nog niet verging.
Is er dan geen jonge generatie? Is er vandaag niemand, die de herbloei van
omstreeks 1900 niet beschouwt als een einde en afsluiting, maar die uit de toen
geformuleerde of geschetste idealen en principen de consequenties wil trekken? Is
er niemand meer, die niet slechts het bereikte bestendigd wenst te zien, doch die ook
de verschillende mogelijkheden van het nog bereikbare als doel koos? Is er nergens
iemand die, gelijk altijd voorheen, wederbegint en de moeilijkheden trotseert, de
risico's waagt van een herbegin, een vervolg der altijd groeiende en evoluerende
muziek? Of vergat, verloochende de International Society de redenen en oorzaken
harer eigen oprichting?
Hoewel de vraag zonder antwoord blijft, moet zij gesteld worden. Want wij hebben
niet enkel te letten op gisteren en vandaag, maar nog meer op morgen, en al bleken
de een-en-twintig gespeelde auteurs tot ieders tevredenheid het moment van heden
te vertegenwoordigen, de complete afwezigheid ener aankomende jeugd (zelfs door
de oorlog onverklaarbaar), zou niettemin duiden op een hiaat, op een gevaarlijke
onderbreking der continuïteit. Een genootschap, dat jaarlijkse concerten inricht van
namen, die men overal horen kan door de radio, maar dat de geringste
ontdekkingstocht schuwt, heeft eigenlijk weinig zin nog.
Ook de opvoering van L'Heure espagnole in het kader der International Society,
ofschoon zij een enorm succes was, moet gerekend worden onder de bedrijvigheid
van conservatieve museum-kunst. Ravel componeerde deze grappige pochade in
1906, de tijd zijner Histoires naturelles, en hij deed het met een ongeëvenaard vernuft.
Zoals in die sardonische dierenfabeltjes van de bitter-zoete Jules Renard de pauw,
de kalkoen, de zwaan, de ijsvogel geacht worden een menselijke situatie te verbeelden,
welke de schrijver met koude ironie registreert, zo fingeren de personnages van
L'Heure espagnole (de horlogemaker, zijn vrouw, de dichter, de bankier en de
karrevoerder) een aantal nuances van sentiment dat zij zouden kunnen hebben, doch
dat door de kluchtigheid van hun geval en de stalen gezichten waarmee zij met elkaar
sollen, uitdraait op voortdurende parodie. Veertig jaar geleden, terwijl iedereen
symbolistisch was, en esoterisch, en exoterisch, en poëtisch, en mystiek, en
vergenoegd of zalig-ongelukkig van opstaan tot slapen-gaan, protesteerde L'Heure
espagnole op de amusantste en spitsvondigste manier tegen dat mode-gezwijmel.
Wij kunnen vandaag retrospectief lachen om die sarcastische nabootsing van
gebruikelijke sentimentaliteiten. Een thema van Boccaccio trouwens blijft altijd
aardig. Wij zien nog gaarne de elegische dichter en de groteske bankier wegdragen
in een staande klok, en de mannetjesputter, die hen op zijn schouder neemt, het
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vrouwtje veroveren naar wier gunst zij dingen. Waarom zouden wij niet? Maar de
Histoires naturelles en L'Heure espagnole hebben sinds veertig jaar zoveel fictie van
gevoel en ironisering van gevoel teweeggebracht, dat wij, na de ervaringen van twee
wereldoorlogen, daarvan een beetje zat zijn en wel eens een oprecht en echt mens
zouden willen ontmoeten in de kunstenaarsverbeelding van het leven.
Al kon echter het amusement van L'Heure espagnole niet meer actueel aandoen,
de opvoering stelde de Nederlandse Opera in de gelegenheid om te vertonen dat zij
bij machte is een uiterst lastige taak uitmuntend te vervullen. Nicolaas Wijnberg had
voor de horlogemakerswinkel een menigte machinerieën geconcipieerd, die meestal
tegen de wetten zondigen van de slinger, maar die goed functionneren en
bezichtigingswaard zijn. De rol van Concepcion, het vrouwtje, dat zich per slot laat
‘opwinden’ door de muilezeldrijver (alias karrevoerder), is bijna onmogelijk, omdat
er nauwelijks een rudiment van psychologie in te bespeuren valt. Maar hoewel niet
scenisch, vocaal tenminste werd zij zeer goed vertolkt door Lidy van der Veen. De
dichter Gonzalve is tot aan het adorabele gemimeerd, gezongen en gecostumeerd
door Frans Vroons. Men betreurde slechts dat men aan de effusies van zulk een
engelachtige verschijning niet geloven mocht. De Ramiro van Theo Baylé (die met
de klokken sjouwt) benaderde als stem en als actie de perfecte werkelijkheid, voor
zover men hier ‘met een beetje Spaans er omheen’ inderdaad reëel kan lijken. De
bankier van Gerard Groot was als zanger en speler boeiend in het burleske, en de
horlogemaker Torquemada is door Jan Voogt getypeerd met de praktische
pietepeuterigheid welke deze inschikkelijke echtgenoot voegt. Ik zou Van der Vies
alleen willen raden hem een koffertje te geven dat past bij de barokke stijl, en niet
zo'n valiesje waarmee men heden naar Zaandam of elders reist. Hulde natuurlijk aan
Nicolaas Wijnberg voor de harmoniërende polychromie van zijn aankleding en décor.
Wat Pierre Monteux met een minimum van gebaar haalde uit het orchest, was bijna
niet gelooflijk, want ieder instrument scheen getransformeerd en deze toverij
geschiedde onzichtbaar. Hier kon men bewonderen wat met elk welgezind materiaal
de zorgvuldige technicus vermag.
Een succes. Een triomf. Ja. Het is enkel maar jammer, bij een festival van
hedendaagse muziek, dat met die triomf een bijna reeds legendair verleden gevierd
werd.

Balans der internationale muziek - Een rampzalige week
Zonder enige beweegreden te laten gelden van patriotisme of vriendschap kan als
voornaamste conclusie, na het festival der I.S.C.M. zakelijk worden bepaald, dat van
alle werken die gedurende een week zijn gespeeld, de Nederlandse composities de
overwinning verdienden in deze wereldcompetitie. Ik geloof niet dat een der
buitenlanders dit oordeel op goede gronden zal kunnen aantasten. Onder elke
gezichtshoek heeft onze muziek de meeste deugdelijkheid vertoond en de minste
gebreken.
In de eerste plaats denk ik aan I'Esprit en Deuil van Rudolf Escher. Gelijk ieder
onzer tijdgenoten heeft Escher voor het probleem gestaan der reconstructie van het
architectonische element, dat door de excessen van het impressionisme en zijn
derivaten geheel verloren was gegaan in de grilligste verbrokkeling en versnippering
van lijn en gedachte. Escher vond en realiseerde de oplossing der gegeven
moeilijkheid met behoud der technische aanwinsten, welke het impressionisme
gebracht had, en met behoud ook der expressieve, suggestieve vermogens, die
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oorsprong en doel zijn van alle klank. Ik zie op het ogenblik geen componist die het
geluid opbouwt met zo vaste en soepele hand, met zo juist berekenende geest, en
met zo rationeel geordende innerlijke drift. Op de eenvoudige overweging, welke
aan dit werk ten grondslag ligt (dat de structuur niet alleen logisch maar ook
psychologisch gegroeid moet zijn) kan een nieuwe stijl gevestigd worden.
Vervolgens citeer ik de Simfonia sacra In Memoriam Patris van Guillaume Landré.
Hier concipieert de auteur nog overeenkomstig het procédé dat sinds dertig jaren
bijna algemeen is toegepast. De visies op het leven, de indrukken, de
gewaarwordingen zijn gereduceerd tot een enkelvoudig schema. Beurtelings bevindt
de componist zich in een contemplatieve of in een actieve toestand, in een staat van
mediterende rust of strijdbaar rumoer, en deze twee gesteltenissen ontstaan en wisselen
zonder verklaarbare oorzaak, zonder begrijpelijk verband. Daar de magische
werkingen welke de muziek wil teweegbrengen elkaar niet aanvullen en vermeerderen,
maar botsen, schokken en elkander dikwijls annuleren, schijnt het procédé mij geen
ander voordeel te hebben dan een zekere gemakkelijkheid welke zij verleent aan de
fantasie en de inventie. Alleen reeds wegens zijn eenvormige aanwending zou men
dat schema als kunstmatig en onnatuurlijk moeten beschouwen. Doch in de
aanwending van het gekozen materiaal doet Landré niet onder voor iemand der vele
hedendaagse componisten die dezelfde structuele methode gebruiken.
Direct ernaast en er tegenover verschijnt de sonate voor twee piano's van Hans
Henkemans. Hij is het manifeste bewijs met welk een snelheid en tot welk een hoogte
het zuiver compositorisch kunnen sinds twintig jaar bij ons is geklommen. Zelfs
Pijper, die een gelijksoortig werk schreef in 1935, was nog niet bekwaam om te
geraken tot een dergelijk feilloos meesterschap over een door en door moderne
behandeling van de muzikale taal, en ik meen dat in dit opzicht Henkemans' werk
nergens zijn weerga heeft. Terwijl echter de hersens in deze compositie uiterst vief
en accuraat gearbeid hebben, stond de drijfkracht die wij ziel noemen bijna stil. Zoals
bij een groot aantal hedendaagse componisten stagneert hier temidden van een virtuoos
gemechaniseerde klank de innerlijke beweging, en de muziek komt niet van haar
plaats. Er gebeurt niets. En voor zover deze brillante vormen naar inhoud streven
roepen zij te veel associaties op met doorluchtige voorbeelden om bij de hoorder een
diepere aandacht te wekken. Maar de heerschappij over het ambacht is absoluut
ongeëvenaard.
Verderop zie ik de Symphonische Variaties van Henk Badings. Hoewel hij een
avant-gardistische klank benuttigt is hij in wezen reactionnair. In zijn melodie en
zijn rhythme, de twee fundamentele bestanddelen waardoor een kunstenaar zich
typeert, valt geen spoor te ontdekken van individualiteit. Zijn harmoniek vloeit niet
voort uit de zorg om een expressie te veroorzaken of te nuanceren; zij is enkel
verstandelijke bedrijvigheid. Badings poogt zonder twijfel een emotie mede te delen.
Die ontroering echter is denkbeeldig. Hij speelt voor zich zelf de patheticus, de
lyricus, de dramaticus, en heeft de sentimenten, welke hij uitdrukt, nooit of nauwlijks
persoonlijk ervaren, ofschoon hij dit gaarne zou willen. Omdat hij niet kon putten
uit zelfondervinding, doch slechts uit herinnerende weerspiegeling, vond hij nooit
een nieuwe situatie, waaruit een ongekende muziek oprijst, en nooit een intonatie
zonder precedent. Maar ook Badings is het bewijs van de enorme vooruitgang der
technische kundigheid in Nederland. Historisch beschouwd lag het hele
compositorische materiaal dezer Variaties voorhanden in 1910. Toen echter was er
hier niemand in staat om het te hanteren, en sindsdien heeft het zich ternauwernood
gewijzigd.
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Ten laatste de Zes Symphonische Epigrammen van Pijper, die dateren uit 1928.
Ieder duurt slechts even een minuut, en toch tekenen zij zich langs het landschap der
Hollandse muziek af als geologische zwerfblokken, als eenzame, onvoltooide
monolieten. Zij wachten daar als onwrikbare mijlpalen tussen thans en straks. Nu
nog symboliseren zij de vraag: ‘Wat zou de muziek geworden zijn, wanneer Pijper
elk dezer fulgurante figuren niet een korte minuut had kunnen laten duren, doch een
kwartier, een half uur?’ Want de duur en de continuïteit in de duur blijft altijd nog
de cardinale kwestie.
Voor het werk van Rudolf Escher danken wij aan Van Beinum, voor alle overige
aan Eduard Flipse de mogelijkheid ener confrontatie. In de hele rij der twintig auteurs
die figureerden op dit festival der I.S.C.M. gaat niemand in de equivalente richting
welke hij nam, verder dan onze hierboven gekarakteriseerde landgenoten, en
sommigen zelfs niet zo ver als de voor ons reeds bijna patriarchale Willem Landré,
wiens kleine suite op de noten e, f, de dirigent van het Rotterdams Philharmonisch
Orchest nog op zijn programma had, dat hij hier op eigen initiatief uitvoerde met
zijn voortreffelijk ensemble.
Het is een uitstekende les, zowel voor het buitenland als voor ons. Ik geloof niet dat
ik de namen behoef op te sommen ener lange reeks van componisten en composities,
die op slechts een korte uitzondering na, onze welwillendste verwachtingen
teleurgesteld hebben door hun verbluffende, lamentabele onbeduidendheid, of door
hun illusionistische, drukdoende ontoereikendheid. Wij kregen geen enkele verrassing,
behalve dat er geen verrassing meer schijnt te zijn in de vijf hoeken der wereld. Als
enig denkbaar pendant van Escher (hoewel totaal verschillend) zou ik kunnen
vermelden Humprey Searle (Engelsman) die in ‘Put away the flutes’ (aangrijpend
gezongen door de tenor René Soames) even de tonen aansloeg van ‘The idiosyncratic
I’, d.w.z. van een individuele reactie op ervaringen, welke eigen is, eigen moet zijn
aan ieder die de titel verdient van mens, van componist! Maar iemand, die het geluk
veroverde van voortzetter in de duur te worden der epigrammen van Pijper, bleek
niet te bestaan, of ten minste nergens te zijn herkend. Er was niemand (uitgezonderd
Searle) die niet strandde in een of andere burgerlijke, middenstanderige conventie,
in een of ander wonderlijk vervelend (zelfs wanneer het zich zogenaamd atonaal
voordeed) afschuwelijk aartsbekend en blijkbaar onverwoestelijk naïef en stompzinnig
conformisme.
Het was een rampzalig verloren week. Wanneer de I.S.C.M. de toekomst gesloten
waant, of bang blijft voor ontdekkingen, zal zij redelijker doen met te verdwijnen
als een schim, die veel beloofde maar geen belofte meer kan houden. Het om zo te
zeggen haast enige verdienstelijke, wat deze amorphe, voortaan gedaanteloze Society
verrichtte in Amsterdam, was, dat het, ‘na breedvoerige discussies’ besloot de naam
van Richard Strauss, componist der ‘Metamorphosen’ te verbannen uit de publicaties
van het Genootschap! Dit zou met oneindig veel optimisme een nietig succes geacht
kunnen worden voor...
Matthijs Vermeulen

en een gelukkige vergoeding
Met grote allure is Dinsdagavond het Holland-Festival geopend in de
Stadsschouwburg, waar het Amsterdams gemeentebestuur aan zijn genodigden, die
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land, stad en volk roemrijk en glansvol vertegenwoordigden, een galavoorstelling
aanbood van Debussy's Pelléas et Mélisande, welke georganiseerd was onder auspiciën
der Wagnervereniging. Menig aanwezige kreeg de indruk dat na jaren van spanning
een ander tijdperk werd ingeluid onder wijding der muziek, en ook, dat voor
Amsterdam als kunst-centrum een nieuwe periode beginnen ging van vruchtbare
werkzaamheid.
De opvoering van het meesterstuk der moderne Franse opera was voortreffelijk.
Onder leiding van Henri Tomasi, wiens zwevende, elastische en ruime slag der
vierkwarts-maat bewondering verdient, gaf het Concertgebouw-orchest een
afwisselend dromerige, lyrische, dramatische, poëtische, altijd suggestieve, en altijd
doorzichtige voorgrond van Maeterlinks magnifieke tekst, waarvan elk woord met
de helderste duidelijkheid de hoorders bereikte. Ieder vertolker van de zeven
personages der tragedie acteerde en zong zijn rol met een minimum theatrale
conventie, met een maximum levenswaarheid, en moeilijk zou men tussen deze
uitnemende kunstenaars een keuze kunnen doen om een rang aan te wijzen in onze
waardering. Misschien klonk enkel de sopraan van Irène Joachim (Mélisande) een
tikje te schriel en te monochroom temidden ener meestal paarlemoeren instrumentatie.
Maar de Pelléas van Jacques Jansen, de Golaud van Bertrand Etcheverry, de Arkel
van Charles Clavensy, de Geneviève van Hélène Bouvier (een tweede Kathleen
Ferrier), de dokter van Gabriel Jullia, de kleine Yniold van Jacqueline Cellier, hebben
zonder onderbreking geboeid en bekoord door de natuurlijkheid hunner voordracht,
door de pracht en de verscheidenheid hunner stemmen. Orchestrale hoogtepunten
waren de tussenspelen die de twaalf taferelen verbinden. Scenisch hoogtepunt scheen
mij de emouvante liefdes-scène tussen Pelléas en Mélisande, de ene op, de andere
onder een toren in de maannacht. De climax, waar Golaud de tengere Mélisande bij
de lange haren grijpt en over de grond sleurt (zeer lastig om aanschouwelijk te maken)
zou ik realistischer gewenst hebben en verbetener.
Het decor ener poignante handeling waar niemand schuld heeft, die gebeurt in een
onbestemd land tussen woud en zee, buiten de tijd, was door de regie van prof. dr.
Lothar Wallerstein gepreciseerd en begrensd en met ietwat zwaar geaccentueerde
gothische kenmerken en romantische kleuren. Met alle recht kan men hierover van
smaak verschillen. Het was echter aanvaardbaar, hoewel geen revelatie.

Muziek-centrum Rotterdam
Het is na zorgvuldig overleg, en niet zonder spijt, dat zij, wier keuze had kunnen
gebieden, het beeld van Diepenbrock, in opdracht onzer regering gemaakt door John
Rädecker, lieten vertrekken naar Rotterdam, waar het kunstwerk een voorlopige
plaats kreeg in het Museum Boymans. Om later, wanneer de geteisterde Maas-stad
een concertzaal herbouwd zal hebben, daar melodie en gedachte te symboliseren in
steen.
Dat besluit viel niet gemakkelijk te nemen, want Diepenbrock was in hart en nieren
Amsterdammer, heeft Amsterdam bezongen, en zijn portret werd gebeiteld te
Amsterdam. Al wil men de verenigde staten van Europa, van de wereld stichten,
ieder heeft niettemin in zijn onderbewuste nog dezelfde reflex welke eertijds Sparta
deed wedijveren met Athene, Florence met Pisa, Parijs met Wenen; en het is
noodzakelijk voor de bloei der geesten dat een onderlinge mededinging naar het
voortreffelijkste steeds wordt voortgezet. Er zijn nooit te veel meesterwerken in een
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stad om haar magnetisch stralend te maken naar alle richtingen, en wij zagen de
getuigenis welke Rädecker gaf van een componist, die gelijk Rembrandt en Vondel
de quintessens van Amsterdam gegrepen en bestendigd heeft in een muziek, waarvan
de zang nergens dan hier kon ontstaan, niet gaarne onze muren verlaten. Wij geloven
ook dat Diepenbrock zelf, wanneer iemand hem had durven voorzeggen, dat de eerste
officiële onthulling ener beeltenis, ontworpen om de vijf en twintigste jaardag te
gedenken van zijn sterven, te verwachten was in Rotterdam, zulk een voorspelling
met grote verbazing en met een ironische glimp in zijn ogen zou hebben aangehoord.
Maar sinds een kwart eeuw ongeveer heeft de werkelijke pool van het Nederlandse
muziek-leven zich geleidelijk en bijna onmerkbaar verplaatst. In dit korte tijdsbestek
is Amsterdam, dat van oudsher de muzikale levensstromingen georiënteerd had,
louter façade geworden, en decor ener handeling die elders gebeurde of waarvan de
leiders zich elders bevonden. Het is niet enkel toeval, dat de man aan wiens
enthousiasme en volharding wij m i s s c h i e n danken dat naam en oeuvre van
Diepenbrock overleefden, en niet gelijk zoveel vroegere namen onbeduidende illusoire
letters werden, een Rotterdammer is van geboorte. Aan prof. dr. Eduard Reeser zijn
wij deze bevestiging verschuldigd. En als ik zeg ‘misschien’, dan doe ik dit slechts
om uit te drukken, dat Diepenbrock's muziek integrale waarden bevatte, welke
onvermijdelijk een bewonderaar, een vereerder te voorschijn moesten roepen, als 't
ware automatisch. Het is ook geen toeval, dat Willem Pijper, zo gehecht aan
Amsterdam, en die, met een beetje billijke waardering, met een beetje eerlijkheid,
directeur had kunnen, had moeten worden van het Amsterdams Conservatorium,
geroepen werd om te verhuizen naar Rotterdam, en er te blijven.
Terwijl hier, in de hoofdstad van Nederland, achter een brillante maar bedrieglijke
schijn, het ganse muzikale leven stagneerde onder het egocentrische gezag van Willem
Mengelberg, gebeurde het dat te Rotterdam een aantal musici, genoopt door hun
ingeboren kunstenaarschap, te ontsnappen wensten aan het tijdelijk en lucratief
amusementsbedrijf, en gezamenlijk besloten tot de oprichting van het Rotterdams
Philharmonisch Orchest. Het gebeurde, dat deze merkwaardige musici, na een normale
periode van zoeken en tasten, een dirigent ontdekten, die, zonder dat zij het expres
bedoelden, tegelijk de antipode en in menig opzicht (als instrumentaal organiseerder,
als ‘professeur d'énergie’, en zelfs als dictator) de gelijkwaardige bleek van Willem
Mengelberg. Dit wonder was er zonder dat iemand wellicht het hoopte of vermoedde.
Het Rotterdamsch Philharmonisch Orchest stelde zich onder leiding van Eduard
Flipse.
Vanaf deze datum is de attractieve pool der Hollandse muziek gewijzigd en verliest
Amsterdam zijn rang. Men kan dat betreuren, maar het valt niet te loochenen. Onze
componisten vonden, en vinden nog, een toevlucht en een redding in Rotterdam. Zij
ontmoeten daar een dirigent bij wie zij niet behoeven te bedelen, die geen serviele
adoratie niet maanden of jaren van hen eist, bij wie ze lang te antichambreren hebben
en te wachten op een beurt - die zelden komt, omdat de baas geen tijd heeft, of geen
lust, of andere motieven, om een componist te ringeloren. Zij ontmoeten daar een
dirigent die een werk, als het bij hemelse genade een enkele maal is uitgevoerd, niet
in een kast stopt, blij er van af te zijn, en het hoogstens weer voor den dag haalt,
nadat de auteur ter ziele ging, behalve wanneer een gunsteling of een knecht het
geschreven had. Zij ontmoetten daar een dirigent die niet gevangen zat in een muzikale
stijl, die niet verslaafd raakte aan het goedkope succes van het courante internationale
répertoire. Zij ontmoetten daar ook hoorders wier natuurlijke intelligentie en sensiviteit
niet stationnair gebleven waren op de deun van stereotiepe programma's, maar die
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een spontaan en instinctief contact behielden met de toon en met het rhythme hunner
eeuw. In Rotterdam had Pijper niet eerst te sterven om zijn Derde Symphonie
uitgevoerd, gepropageerd en beapplaudiseerd te zien als een compositie die begrepen
en bewonderd werd.
Deze functie van redder en beschermer der Nederlandse muziek verrichtte Eduard
Flipse zonder op verre na te kunnen beschikken over dezelfde financiële
steunmiddelen als de Amsterdamse Concert-instelling, en zonder dat iemand ooit
aan het Rotterdamsch Philharmonisch Orchest de prachtige titel toekende van
‘nationaal cultuur-monument’. Hij en het instrumentaal ensemble dat hij geleid heeft
sinds 1930, zijn dat nochtans geweest. En na de dood van Evert Cornelis, waarmee
Flipse's debuut te Rotterdam ongeveer samenviel, waren zij het enige muziek-instituut
in Holland dat met recht op die hoge titel mocht bogen. Want de woorden moeten
niet enkel een klank hebben doch ook een zin. De orchesten, met al hun roem,
verdwijnen. Maar niet de verdienstelijke werken, die zij verwekt, beschermd en
verdedigd hebben. Het is de zaak van Amsterdam om aan een luisterrijk praedicaat,
waarop het eermaals aanspraken kon doen gelden, wederom waarlijk inhoud te
verlenen.
Het was dus billijk en in ruime mate symbolisch, dat Rotterdam de eerste duurzame
beeltenis ontving van de eerste Nederlandse componist, die na Sweelinck een
essentiële, een compositionele factor is geweest in de geschiedenis der muziek. En
dit zijn geen woorden zonder zin. Ieder heeft de totale feitelijkheid hunner betekenis
kunnen constateren gedurende de uitvoering van de ‘Lydische Nacht’, compositie
geschreven in 1913, welke op het programma stond van Vrijdag 18 Juni, waarmee
het Rotterdams Philharmonisch Orchest zijn dertigjarig jubileum vierde.
Het bleek zuiver onrecht en onverstand, een puur en onbegrijpelijk schandaal, dat
een dergelijke muziek, waarvan nu nog elke noot geldig is, elke expressie modern,
actueel, direct menselijk en aangrijpend, de gehele realisering tot in de geringste
details technisch volmaakt, het bleek onverklaarbare en revolterende zotternij, dat
zulk een werk van de sereenste en hartstochtelijkste schoonheid, slechts eenmaal
sinds de dood van Diepenbrock, en voor het laatst in 1928 te Utrecht (door Evert
Cornelis) heeft mogen klinken, zijn deugd en rijkdom van innerlijke vervoeringen
en zekerheden heeft kunnen mededelen aan de mensen. Niemand sinds al die jaren
heeft zich er om bekommerd.
Hoe lang zouden wij zonder dit initiatief van Eduard Flipse nog hebben moeten
wachten op deze herrijzenis van een voorbeeld, van een aansporing, en van een
verwijzing naar de edelste doeleinden der muziek, waarnaast al het kwansuis moderne
van de vertoningen der I.S.C.M. kinderlijke humbug wordt?
Men zal zeggen dat er gedurende die jaren geen zanger was in Holland om de tekst
van Lydische Nacht zo meesterlijk te declameren en te zingen als Laurens Bogtman
het deed. Ik geloof niets daarvan. Wanneer er een wekker is van energie, en van
vertrouwen in een werk, dan zijn er ook vertolkers. Zonder het begrip van Flipse zou
Bogtman vergeefs geweest zijn en de intrinsieke waarde van Lydische Nacht
ongekend, uitgezonderd voor enkele intuïtieve verstaanders.
Het zou mij wel goed lijken, en inderdaad niet te vroeg komen, wanneer al degenen,
die commentaren schrijven en redevoeringen uitspreken over Diepenbrock (niemand
uitgezonderd), na dit concert in de Rotterdamse Koninginnekerk (waar de acoustiek
elk detail helder onderstreept) niet meer twijfelden, door de armelijke
minderwaardigheidscomplexen welke zij hebben, aan het technische vermogen van
een componist, wiens persoonlijkheid, zeer objectief beschouwd, elke vergelijking
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met tijdgenoten doorstaat, en wiens muziek tot nu toe nog, al was hij Nederlander,
de waarde heeft van een les, van een wegwijzer naar de toekomst.

The Beggar's Opera
De opera
Zo heeft ook Benjamin Britten na een hele serie voorgangers zijn bewerking geleverd
van The Beggar's Opera. Omdat het bijna onmogelijk is, dat de mensen in het
hiernamaals zich niet meer interesseren voor aardse zaken zitten de eerste auteurs
van deze ‘bedelaars’-geschiedenis, John Gay voor de tekst en Johann Christoph (alias
John Christropher) Pepusch voor de muziek, samen ergens uit te rekenen in de Elysese
Velden, hoe dat verder zal aflopen met hun oude, onuitroeibare kas-stuk, na deze
brillante continentale première te Amsterdam.
Het was een fameuze kerel en rekel, die Pepusch, en hij wist zijn schuitje goed te
sturen. Gelijk de meeste componisten die Engeland sinds de zeventiende eeuw gehad
heeft, kwam hij uit Duitsland, evenals de soldaten. Een arme dominee schonk hem
te Berlijn het levenslicht in 1667. Wegens de beperkte middelen zijner ouders had
hij veel moeite om het muzikale ambacht te leren, dat toen reeds tamelijk
gecompliceerd was, maar op zijn veertiende jaar kreeg hij toch al een betrekking aan
het Hof en op zijn twintigste gold hij voor een autoriteit. Om redenen die niet helemaal
opgehelderd zijn, moest hij de boorden van de Spree ontvluchten; hij trok naar
Holland, waar hij blijkbaar niet kon wortel schieten, want hij nam passage op een
schip en belandde in Londen. Daar werd hij violist in Drury Lane, promoveerde
geleidelijk tot dirigent aan het clavecimbel en tot componist, wat zeggen wil dat hij
te zorgen had voor arrangementen van beroemde liedjes en wijsjes, die gevonden
waren door anderen. Hij bleef niet langer dan nodig was schimmelen in deze functie,
stichtte de ‘Academy of ancient music’, vond een hertogelijk maecenas, haalde de
doctorstitel in de muziek te Oxford met een ode op de Vrede van Utrecht, werd
directeur van een eigen schouwburg, waar hij, na een aantal maskerades en
‘ballad-opera's’ (wat de Engelse naam is voor zangspel) opgevoerd te hebben, de
hand legde op zijn eerste en enige grote succes: The Beggar's Opera.
Dat lukte hem in 1728 en hij was toen bijgevolg een en zestig jaar. Het stuk viel
zo in de smaak, dat Händel, die ook een theater had, zijn deuren moest sluiten en
failliet ging. Pepusch kreeg toen het zonderlinge idee om een muzikale academie te
stichten op de Bermuda-eilanden, maar hij leed onderweg schipbreuk, verloor have
en goed en keerde naar Londen terug. Hij was intussen een geboren boffer (wat hij
tot vandaag zou blijven) en trouwde bij zijn thuiskomst met een zangeres (Margarita
de l'Epine), die hem een bruidschat meebracht van ruim een ton, kapitale som in die
tijd. Dit fantastische buitenkansje onthief hem van alle nadere zorgen voor de kost,
kalmeerde hem, en tot hij ontsliep, vijf en tachtig jaar oud, mocht hij zich vreedzaam
wijden aan zijn muzikale studies en aan de compositie.
Maar de geluksvogel Pepusch, die met een scheutje talent dezelfde onsterfelijkheid
verwierf als anderen met een schep genie, moet uit de hoogte der Elysese Velden in
zijn vuist gelachen hebben, zodra hij vernam, dat de Beggar's Opera, waarop hij
smadelijk neerkijkt voortaan en boven welke hij zijn Concerti grossi, zijn Oxfordse
Doctors-ode, zijn ‘Philosophical transactions’ wijd verheven acht, gekozen was door
de ernstige Wagner-vereniging om als attractie-middel te dienen voor een
Holland-Festival. Het heeft hem niet verwonderd, denk ik, dat er twee eeuwen later
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nog eens een componist verscheen, die weer een ander arrangement maakte van zijn
arrangementen.
Stellig echter heeft hij op de originele manier van Pepusch verstomd gestaan over
de merkwaardigheid, dat er in de Bedelaars-Opera geen spoor meer te bespeuren viel
van bedelaars, wat in zijn dagen synoniem was met toffe jongens, zakkenrollers,
meisjes van de vlakte, inbrekers, valse spelers, rovers en ander gespuis, dat nochtans,
op Engelse manier, accuraat boekhoudt. Het moet hem in de hoogste mate geamuseerd
hebben, dat Peter Pears zijn rol van de bandiet Captain Macheath, met een gezicht
van brave Hendrik, precies zong alsof hij de Evangelist vertolkte der
Matthaeus-Passion, die ongeveer in dezelfde tijd ontstond als zijn Beggar's Opera.
En dat alle zangeressen haar aria's en arioso's kweelden alsof zij haar solistische
beurt te vervullen hadden in een gewijd oratorium van Händel, op een tekst volgens
de heilige schrift. Pepusch verheugde zich uitermate daarover, want meer dan ooit
beschouwt hij de paradoxale dingen van hier beneden met een philosophisch
lodderoog, evenals het Constantijntje van zijn buurman Vondel. Hij bewonderde,
hoe achter zoveel vocale volmaaktheid zich zoveel onwaarschijnlijkheid en ingeprente
kunstjes konden verschuilen, als bij geleerde hondjes.
Doch het meest ontstelde hem Benjamin Britten. Zonder twijfel vond hij Britten
handig en knap. De eenvoudige Pepusch zou nimmer hebben kunnen verzinnen om
het verdriet van Polly Peachum (of was het een ander?) uit te drukken met een
gebibber der tong van een fluitist, wat de Duitsers sinds Richard Strauss (die dat
uitvond) noemen ‘Flatterzunge’. Pepusch zou nooit zulke grillige, maar toch wel
charmante accoorden geschreven hebben bij zijn populaire deuntjes, en ook niet die
curieuze, soms bijna niet te ontwarren combinaties van verschillende rhythmen. Ja,
ondanks alle schijn van het tegendeel, was de muziek sinds 1728 een beetje
vooruitgegaan. Daarentegen begreep hij er volstrekt niets van, dat Benjamin Britten
de boeven-historie van The Beggar's Opera geurig gevernist had met een zoetelijk,
pittoresk of grappig sausje. Al zijn kornuiten en hun sletjes waren geestige, muzikale,
burgerlijke, conventionele dames en heren geworden, die prachtig zingen. Alleen
Ottokar Kraus (Lockit) bleek tenaastenbij een schurk en schavuit naar zijn hart.
Ten laatste voelde hij zich ontdaan en lichtelijk gedeprimeerd, voor zoverre men
dat daarginds kan zijn. Per slot is Pepusch in de Elysese Velden schouwburgdirecteur
gebleven. Hij vroeg zich met ongerustheid af, of deze jongste versie van zijn
Ballad-opera een kasstuk zou worden voor The English Opera Group. En hij twijfelde.
Hij had in het programma gelezen, dat The Beggar's Opera een even revolutionnair
werk is als Figaro's Hochzeit, waarmee bedoeld wordt Les Noces de Figaro van
Beaumarchais. Hij geloofde geen woord van deze bewering. Het leek er niet op. Het
scheelde weinig of hij beschouwde de hele onderneming als verloren moeite en tijd.

De voorwaarden tot kunst
Te Praag is in de laatste weken van Mei een Internationaal Congres gehouden van
componisten en muziek-critici, die als slot hunner vergaderingen een proclamatie
hebben uitgevaardigd, waarvan men de volledige tekst, vakkundig vertaald door
Marius Flothuis, kan lezen in het Juni-nummer van de Vrije Katheder. Omdat er veel
kans bestaat dat de beschouwingen en besluiten der proclamatie langs verschillende
wegen zullen werken, en in sommige landen kracht van wet zullen verkrijgen, verdient
dit document de grootste aandacht.
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Componisten en critici uit een dozijn landen hebben eenparig geconstateerd, dat
de muziek en het muziek-leven van onze tijd zich in een gevaarlijke crisis bevinden.
Tussen producent en consument is wat men noemt een kloof ontstaan, die voortdurend
wijder gaapt. De hoorders tonen een ware tegenzin voor alles wat hun sinds ettelijke
jaren wordt aangeboden en verminderen zienderogen in aantal. De moderne muziek
klinkt in een woestijn, waar niemand luistert.
Met deze diagnose gaat ieder accoord, ten minste te Praag. Zelfs over de oorzaken
van dit opzienbarend wegkwijnen en verwelken schijnen geen onverzoenbare
meningsverschillen tot uiting te zijn gekomen, want ook een resolutie, welke de
proclamatie bekrachtigt, is met algemene stemmen aangenomen. Volgens het oordeel
der vergaderende componisten en critici wordt de ziekte waaraan hun kunst lijdt, in
de eerste plaats gekenmerkt door een scherp contrast tussen ‘ernstige’ muziek en
‘vermaaks’-muziek. Ronduit gezegd: de ene heeft geen succes, de andere wel.
Ook dit zijn symptomen, die niemand betwijfelt. Maar men zou verwachten, dat
over hun interpretatie de opinies uiteen hadden moeten lopen. Want de verklaring
welke de Praagse dokters geven van de verschijnselen, en de oorzaken van verval
welke zij er uit afleiden, zijn niet in overeenstemming met de feiten.
Om te beginnen menen zij dat de z.g. ernstige muziek bezig is steeds
individualistischer en subjectiever van inhoud te worden, bovendien steeds
gecompliceerder en gekunstelder van constructie.
Op grond van deugdelijke redenen, en om een goede kijk te krijgen op de kwaal,
is het gerechtvaardigd dat wij de juistheid van de vier bovengenoemde kenmerken
in twijfel trekken, zelfs vierkant loochenen.
Men kijke slechts even rond in het panorama der hedendaagse ernstige muziek.
Alom ontwaart men niets dan miniatuur-Strawinsky's, kleine Schönbergjes,
Hindemithjes in duodecimo-formaat, bleke neo-classicistjes, neo-romanticusjes,
verwaterde copietjes van dit of van dat. Nergens, sinds meer dan twintig jaar, een
markante figuur. Nergens (en daar zit het defect) een karakteriseerbaar individu. Hoe
dan (om met Socrates te redeneren) zou de muziek kunnen verzieken wegens
individualisme, wanneer er nergens nog een individu is, en hoe zou zij kunnen
verleppen wegens subjectivisme terwijl er hier noch ginds of elders een
noemenswaardig subject te signaleren valt?
Twee van de veronderstelde ziekteoorzaken zijn dus reeds van de baan.
Rest nog gecompliceerd en gekunsteld van constructie. Gij zult u afvragen: Wat
zijn dat voor componisten, voor critici, die dergelijke termen geformuleerd hebben?
Werd er soms reeds een partituur geschreven die gecompliceerder is in alle opzichten
dan La Mer van Debussy (1906) of Le Sacre du Printemps van Strawinsky, die een
beetje later ontstond? Wie zou dat durven beamen en kunnen bewijzen? Niemand!
Zelfs Strawinsky heeft zichzelf sindsdien nooit overtroffen. Nochtans zijn die uiterst
gecompliceerde werken gemeengoed en blijvende waarden geworden. Bijgevolg is
de gecompliceerdheid geen intrinsiek bezwaar, geen blijk of bewijs van onvermogen.
En wat het gekunstelde betreft: Kan iemand in de moderne muziek een equivalent
citeren van het eerste dubbel-koor der Matthaeus-Passion of van Bachs Kunst der
Fuge, waarin verscheidene gedeelten ondersteboven en achterstevoren gelezen en
gespeeld kunnen worden met gelijkelijk resultaat van bevredigende klank? Wie zal
het in zijn hoofd halen om aan de Kunst der Fuge de titel van meesterwerk en van
monument der muzikale gedachte te ontzeggen? Het extreem gekunstelde mag
bijgevolg niet als hinderpaal worden beschouwd, maar eer als een aanmoediging
voor het bereiken der opperste schoonheid.
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Men zou daarenboven kunnen vragen: Waren Bach, Mozart, Beethoven, Berlioz,
Wagner, Debussy niet uiterst individualistisch en subjectief? Zonder enige twijfel.
Wie waagt dat tegen te spreken? Geen dezer zes kerels, waarlijke individuen en
karakters, is op zijn volle waarde geschat door zijn tijdgenoten en ieder hunner heeft
het te danken aan toevallige, raadselachtige omstandigheden, dat hij zijn gehele
innerlijke wezen heeft kunnen handhaven en uiten als onvergankelijk voorbeeld, als
stimulans en waarschuwing voor de weinigen, die hen willen volgen, evenaren, of
overtreffen. Zij hebben geleerd dat niets zo universeel-menselijk, toegankelijk en
veroverend is als een machtige individualiteit, een onbegrensd subjectivisme.
De componisten en critici, die de Praagse proclamatie hebben opgesteld, hadden
dan ook niet mogen zeggen dat de massa der moderne muziek gekunsteld is, maar
veel eer dat zij geknutseld is; geknutseld door kleine, zwakke, onbeduidende naturen.
Zij hadden nimmer mogen laken, dat de tegenwoordige toonkunstenaars te
individualistisch, te persoonlijk voelen, want bijna alle behoren nog tot de klasse der
ongewervelden, der ondefinieerbaren, der weefsels zonder ruggestreng, tot de nederige
rangen van het geestelijk leven. En als een ‘sociaal proces’ oorzaak is van zulke
lamentabele gevolgen (wat wij grif geloven), dan moet de basis van het
kunstenaar-zijn, van het mens-zijn grondig worden gewijzigd. Maar niet in de
anti-individuele en anti-subjectieve zin, die de critici van het Praagse Congres het
doeltreffendst wanen. Hoe machtiger individu, hoe voller mens. De eerste uitvoering
van Beethovens Negende, van Händels Messias is gegaan voor een lege zaal, die
van Bachs Matthaeus-Passion voor mensen, die er geen jota van begrepen. De
Nachtwacht, de Claudius Civilis van Rembrandt hadden geen bewonderaars, kregen
geen goedkeuring. Dat bewijst niets. Neen! Want er zijn voorbeelden van het
tegenovergestelde. En toch bewijst het dat de werkelijke kunstenaar voorbeeld is en
voorloper, wegwijzer naar verten en mogelijkheden welke geen zijner tijdgenoten
vermoedt of gissen durft.
Met de ‘ernstige’ moderne muziek, met de ijdele, futiele, onoprechte, huichelend
of bona fide kladdende hartstochteloze notenschrijvers zonder geloof, zonder
overtuiging, waaiend naar elke wind, is hiermee afgedaan.
Blijft onze ‘amusements’-muziek. De Praagse proclamatie beschuldigt haar van
oppervlakkigheid, banaliteit, gemonopoliseerd industrialisme, van nivellering, van
devaluatie der menselijke hoedanigheden.
Maar welke componerende musicus zal het ooit in zijn hoofd halen om te denken
dat onze gemiddelde, goede amusementsmuziek, technisch beschouwd, minder
geraffineerd is van rhythme, melodie en harmonie, dan menige zogenaamd ernstige,
deftige en dure symphonische compositie? De amusementscomponisten zijn weinig
geacht. Zij worden spoedig vergeten en zij incasseren enkel maar veel geld - die
auteurs van een liedje, van een dansje, dat overal weerklinkt, overal echoot, en
doordringt tot in de meest hermetisch afgesloten ivoren toren. Maar wie zal loochenen
dat hij het geluid hoort van zijn eigen ziel, van zijn hele organisme, van een ganse
wereld, wanneer hij zulk een simpele, verkoopbare, geldswaardige melodie ergens
opvangt en tot in zijn diepste binnenste weerklinken en trillen voelt?
Wie, die zich waarlijk kunstenaar weet, zou niet willen wedijveren met deze
demonisch-betoverende, dwingend-verlokkende, grijpende muziek, welke werkelijke
kunstenaar zal niet willen worstelen om dat gemakkelijke, spontaan veroverende
geluid te transformeren tot edeler substantie, en om het, met behoud van al zijn aardse
passies en illusies, op een hoger plan te evenaren in warmte, in enthousiasme, in
echtheid? Zo deden eertijds alle grote meesters. Bach componeerde gavottes, gigues,
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sarabandes, zoals iedereen; Mozart, Haydn, Beethoven en Chopin schreven
dans-rhythmen, mars-rhythmen, walsen en mazurka's, gelijk iedereen. Maar zij
herschiepen ze volgens hun eigen individuele, subjectieve genie. Eerst daardoor
kregen die vlinderachtige tonen hun waarde en betekenis. Daardoor pas kregen die
rhythmen en melodieën macht om te duren zo lang als er mensen zullen zijn.
De kwestie is dus minder eenvoudig dan de Praagse dokters zich voorstellen.
Wanneer werkelijk de hedendaagse muzikale machteloosheid het gevolg is van een
sociaal proces, dan moet, waar het onvermogen der componisten ontegensprekelijk
is, de ganse lijn van ons maatschappelijk denken anders georiënteerd worden. En
absoluut in de omgekeerde richting van de weg die de componisten en critici, verenigd
in het gevoeligste centrum van Europa, voor de meest begaanbare houden. Want de
ernstige componisten uit het verste en ook uit een recent verleden, hebben altijd het
moeilijke pad gekozen, de weg die niemand anders vinden kon.
De ziekte der muziek woedt nu reeds een kwart eeuw. Als de ideeën der Praagse
conformisten triomferen zouden, zal die ziekte dodelijk worden. Het is buitengewoon
kortzichtig, het is een ware politiek van dwergen om het leven, de maatschappij en
de kunst te willen inrichten en reglementeren, zonder rekening te houden met het
genie, dat tot nu toe in al zijn verschijningen immer de hoogste verwezenlijking is
geweest van de menselijke individualiteit, van het menselijk subject. Waar men de
ontwikkelingsmogelijkheden voor het genie afsnijdt valt niets meer te hopen. Als
wij het ongeluk moeten beleven, dat de theorieën, verkondigd in de Praagse
proclamatie, tot een systeem worden, blijft er geen plaats over voor het onverwachte,
voor het ongekende, voor het wonder van het onvermoede, dat zich tot dusverre, tot
voor een kwart eeuw, immer hernieuwd heeft.

Holland Festival
Het zou natuurlijk interessant zijn een balans op te maken van het grote kunst-feest
dat zich tussen 15 Juni en 15 Juli heeft afgespeeld in Amsterdam en Scheveningen,
om critisch op te sommen wat eraan ontbrak.
Er was geen kamermuziek. Wat zou men denken over uitvoeringen van half twaalf
tot één uur 's middag in een enigszins versierd zaaltje die dienen als aperitief en om
de muzikale sfeer te onderhouden?
Er was opera en prachtig ballet, maar geen toneel.
Een betere synchronisatie was denkbaar tussen de muze van de klank en de muze
van het beeld. De tentoonstelling der Pinacotheek b.v. had misschien een week of
een halve maand vervroegd kunnen worden.
Een geschiktere verdeling was mogelijk geweest der programma's tussen de twee
centra waar het feest plaats vond. Gaarne hadden wij in Amsterdam de Tweede
Symphonie van Mahler gehoord en ook enkele solisten die gereserveerd waren voor
Scheveningen; en hoewel ik de buitensporig tremolerende, nerveuze, gymnastische
stijl van Leonard Bernstein wegens zijn overdrevenheid afkeurenswaardig acht,
schijnt mij, dat men ook de Amsterdammers het genoegen dezer sensatie had moeten
gunnen, want het valt niet te loochenen dat Bernstein aan het orkest en aan de werken
die hij leidt een echt, ofschoon zonderling opgejaagd leven inblaast, en dat hij tot
dusverre de enige typische dirigent is die de generatie van 1920 opleverde.
Te oordelen naar het succes dat de zes Amsterdamse concerten ontmoetten, had
men hun aantal waarschijnlijk met de helft kunnen vermeerderen, hetgeen ruimer
verscheidenheid veroorloofd zou hebben in de keuze der uitgevoerde werken. Wij
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mogen klagen, dunkt me, dat de Nederlandse muziek enkel vertegenwoordigd was
door Pijpers Derde Symphonie (welke slechts zeventien minuten duurt) en twee
ouvertures van Diepenbrock en Wagenaar. Want ik geloof niet dat de Vierde
Symphonie van Henk Badings (hier uiterst brillant geïntroduceerd door Flipse) geteld
mag worden onder de Nederlandse, noch onder de actuele muziek. Zoals de auteur
immers persoonlijk en nadrukkelijk genoeg in het programma verhaalt, ontstond dit
reactionnaire en tamelijk oppervlakkige stuk in 1943, en ware in 1944 gespeeld
geworden, als oorlogsomstandigheden het niet verhinderd hadden. De symphonie is
dus compleet ontworpen en geschreven volgens de richtlijnen der toenmaals heersende
Kulturkammer. Wij vergissen ons niet, meen ik, wanneer wij denken dat deze Duitse
directieven een volkomen nederlaag geleden hebben op de militaire slagvelden onder
de kogels en bommen, op de civiele slagvelden, ondanks de executie-peletons, de
folteringen en de honger. Wij vergissen ons niet, meen ik, wanneer wij denken, dat
die Duitse directieven, waarvan Badings' symphonie overvloedige sporen draagt,
niet hebben te herrijzen in welke vorm ook, en niet hebben voort te gaan met de
uitoefening van hun invloed, nadat zij duur genoeg verbrijzeld werden. De
componisten etc., die arbeidden naar Duitse richtlijnen, zouden blijk geven van een
beetje verstandigheid (zonder te spreken over menselijkheid: want al de kommer, al
het leed waren toen aan de andere kant) wanneer zij rekening hielden met de essentiële
verandering van omstandigheden, die volgt uit een nederlaag.
Om dit onderwerp te verlaten zonder modulatie wil ik nog een andere teleurstelling
uiten, die menigeen op het hart ligt. Ik geloof niet, dat Van Beinum, door zich met
dezelfde toewijding in te zetten voor het Orkest-Concert van Bartok (waarmee het
Festival sloot) als Monteux toonde voor Pijper, een daad verricht, die gelijke waarde
aan durf en innerlijke zelfverzekerheid bezit als de moedige geste waarmee Pijper
(hoewel pas na zijn dood) verdedigd wordt door Monteux. Verre vandaar. Een triomf
met Bartok's Concert voor Orkest werd hier en overal secuur. Echter lang nog niet
een triomf met de Derde Symphonie van Pijper, die, (het moet erkend en bewonderd
worden), in 't midden van zijn leven en tot het laatste toe, geen concessies deed aan
de voor de hand liggendste instincten, maar hun verlangens bevredigde (misschien
niet ten volle, doch stellig rijkelijk) op een minder gemakkelijke manier.
Ik mag niet verzwijgen, na dit beroemdste werk van Bartok herhaalde malen
gehoord te hebben, dat ik hoe langer hoe duidelijker inschikkelijkheden en
verflauwingen bespeur, die een waarlijk meester vermijdt, die hij zelfs niet hoeft te
vermijden omdat zij niet in zijn hoofd opkomen.
Maar de organisators van dit eerste Festival waarmee Holland als haard van
schoonheid de aandacht vraagt der wereld, hebben zonder twijfel zelf bemerkt in
welke opzichten hun gewaagde en van het levendste initiatief getuigende onderneming
slaagde, onder welke gezichtshoeken zij nog verbeterd kan worden. Ik ben daarom
meer gezind de hoogtepunten te zien, de indrukken te waarderen, welke voor velen
onuitwisbaar zullen blijven en die wij zouden ontbeerd hebben, wanneer menig
gelukkige episode van dit feest hen niet geschonken had.
Er was allereerst de uitvoering der Vijfde Symphonie van Bruckner door het
Residentie-Orkest onder leiding van Carl Schuricht. Ik herinner me niet ergens ooit
een dirigent gehoord te hebben, die, gelijk Schuricht hier deed onder meteorologisch
zeer ongunstige gesteltenissen, in een bijna volle zaal een soort weidse en
onverstoorbare stilte schiep, welke zolang duurde als de muziek. In deze lange,
ongerepte stilte, die op zichzelf reeds een indrukwekkend phenomeen was, ontloken
als bovenaardse en toch eenvoudig menselijke stemmen van ongekende,
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hartstochtelijke liefheid, de kunstig verstrengelde rhythmen, de neigende en stijgende
melodieën, van het Adagio, van het Scherzo, met haar wonderlijk expressieve
septime-sprongen, eentonig en aetherisch op en neer wiegend, gelijk men soms door
de luchten zweven kan in een droom. Nimmer hoorde Bruckner zelf deze symphonie,
want hij die er negen maakte lag stervende toen de Vijfde voor 't eerst werd
uitgevoerd, en tot heden toe waren er niet veel mensen, die wisten, behalve hij, dat
zijn muziek zulke schatten bevatte van louterende en verheffende ontroering. Het
was ook voor mij, die Bruckner waande te kennen, een ware openbaring en ik luisterde
even verbaasd en verrukt naar de edele dirigent, door wie dat ontdekt werd, als naar
de componist, die met notentekens daarheen de weg wees.
Tot zulke gemoedsbewegingen, waarvoor men verre reizen zou willen wagen,
gelijk men eertijds bedevaartte naar een heilig oord, en die men vond op dit feest,
behoort ook de vertolking der Haffner-Symphonie van Mozart door het
Concertgebouw-orkest onder leiding van George Szell. Het was buitengewoon
merkwaardig hoe het ganse publiek onmiddellijk en eenstemmig begreep, zodra de
eerste tonen opklonken van Wagenaar's Cyrano-ouverture waarmee het concert
begon, dat er uit de dirigent (bijna even simpel van gebaar als Schuricht) een straling
emaneerde, welke in zeer hoge graad levenwekkend en levensvreugdig werkte, (door
middel van het oor alleen), op de verborgenste zenuwen, die onze gewaarwordingen
bepalen van geluk. In letterlijke zin kan men golven van euphorie, van enthousiasme
voelen heen en weer gaan tussen de onbeschrijflijk tintelende klank van het orkest
en de plotseling tot vibratie gebrachte hoorders. Mozart aanwezig te voelen in die
onstuimige opwelling van voortdurend lyrisme, evenwichtig afgewisseld met
verheugende elegie, met glimlachende tederheid, Mozart zelf in die klanken aanwezig
te weten gelijk hij geweest was, leek mij een van zulke zeldzame geschenken, welke
ieder van nature verwacht doch niet dikwijls in een leven ontvangt.
Er was ook in de ouverture van Diepenbrock's Vogels, gedirigeerd door Van
Beinum, de passage, die voorafgaat aan de wijde bekoringen van de fluit-solo, waar
men als ontwakend in zichzelf opkijkt en, hemels ontsteld, een innerlijk landschap
ziet openbloeien, dat men nooit te voren heeft kunnen vermoeden en genieten. En
zonder twijfel was er nog meer. Maar wanneer ik elk der momenten, die treffend en
uniek geweest zijn als de verschijning van een wonder wilde vermelden gelijk zij
verdienen, zou ik niet tienmaal honderd woorden moeten schrijven doch tienmaal
duizend.
Juist omdat men dergelijke indrukken overal lang zou kunnen zoeken, en zonder
ze te vinden, bewijzen zij dat een Holland-Festival zin heeft, de zin ener getuigenis,
ener boodschap, en dat Nederland als dienaar van een veelvoudige schoonheid met
recht de aandacht kan vragen der wereld.

Dood van Bernanos
Tot stomme verbazing van allen die meenden ‘dat in lijden lering woont’, zoals
Aeschylus zei, was de eerste wereldoorlog geeindigd en voortgezet met een reusachtig
carnaval en een algemeen bacchanaal. Enorme mensenmenigten in iedere streek van
de aarde deden als verdwaasden, en het zonderlingste was, dat zij het zelf niet merkten,
maar zich voor zeer vernuftig hielden. Zij dansten van de morgen tot ver in de nacht
en wanneer zij hun schommeling van vrolijke maniakken even onderbraken, was het
om te gokken in een lading hout te Dantzig, of in een andere koopwaar, die niemand
ooit gezien had. Men danste zelfs te midden der beenderen van de loopgraven, waar
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de knoken nog lagen te bleken tussen kapot wapentuig, en hele vrachten toeristen
uit alle oorden der wereld trokken daarheen als naar een kermis. Elke avond vlamde
de Eiffeltoren op met honderdduizend lampen. Het dolle feest was onbeschrijfbaar.
Het werd tot nu toe niet beschreven en wacht zijn romancier. Ook Jules Romains in
Les Hommes de bonne Volonté, Lacretelle in Le Pour et le Contre, en nog een aantal
anderen, konden maar enkele episoden registreren van een fantastisch gekkenhuis,
dat herinnerde aan sommige epidemieën uit de middeleeuwen, wanneer jong en oud
de teugels vierden op een kerkhof.
In 1926, onder het geraas en gerinkel dezer universele orgie, verscheen plotseling,
als het rode spook op dat bal ener griezelige novelle van Poe, Georges Bernanos met
zijn eerste boek: ‘Sous le soleil de Satan’. Bernanos was ontdekt door Jacques
Maritain, pas nog ambassadeur der Franse Republiek bij het Vaticaan, een bekeerling
(hij stamde uit het oude volk) en petekind van Léon Bloy, de sombere boeteprediker,
die een kwart eeuw lang een godvergetend mensdom gedreigd had met de straffen
des hemels, die door de oorlog de vervulling zag zijner profetieën, en die verlaten
stierf bij het slot der verschrikkelijke slachting van Verdun, menend ‘dat in lijden
lering woont’.
Toen Bernanos ontdekt werd en onmiddellijk gelanceerd met steun der
ultra-reactionnaire Action Française, had hij reeds de leeftijd bereikt van acht en
dertig jaar, en oefende hij het ambt uit van agent ener verzekeringsmaatschappij te
Bar-le-Duc, niet zo ver van Domrémy, waar Jeanne d'Arc was opgestaan, die hij zou
beschrijven (veel schrijnender dan Claudel) onder de titel: Jeanne, afvallige en heilige.
Tout est dans tout, zoals de Fransen zeggen. Hij had in de aderen een pint bloed van
de boeren der Vogezen; hij kreeg reeds een pint Spaans bloed; een zijner voorzaten
was gegaan tot San-Domingo op Haïti, gesticht door ordebroeders van Sint Dominicus,
een der oprichters van de Inquisitie, wiens leven hij eveneens verhaalde. Tout est
dans tout. Het heeft zelfs iets symbolisch, dat Bernanos, de felle hater en felle minnaar,
die kon lachen en toornen gelijk de Zeus van Homerus, braaf bij de assuranties
werkte, alvorens langs de horizon van 1926 de letters te tekenen en de waarschuwende
woorden, welke brandend op de wanden glansden der zaal waar Balthasar zijn feesten
gaf.
De Satan van Bernanos maakte sensatie en school. Sinds Le Diable boiteux van
Le Sage en de Asmodée, die de daken der huizen oplicht om satyrisch te kijken wat
er in zit, was de Duivel genegeerd door de Franse literatuur. Hij zakte langzaam af
tot de rang van boeman waarmee men voor de grap nog lastige kinderen dreigt. Het
opzienbarende van Sous le soleil de Satan was niet alleen dat een onbekend auteur,
beschikkend over bliksemende beelden en knetterende rhythmen, aan de Duivel
geloofde als aan een feit, niet minder evident dan het Casino de Paris en Josephine
Baker, maar dat hij hem schilderde met een overtuiging en met een werkelijkheid,
waardoor hij geloofbaar werd. Van die tijd af behoorde de Duivel wederom tot de
actualiteit en tot de archetypen van het denken.
Het is geen kleinigheid om een rumoerige jachtende tijd de visie op te leggen,
welke kleur en geur der dingen wijzigt, en hierin slaagde Bernanos. Maar geen enkele
duivel heeft hij bezworen. Het gelukte hem niet om zijn tijdgenoten even intiem en
intens tot bewustwording te brengen van het gewijde, het goddelijke element, waarin
de menselijke natuur wellicht physiologisch wortelt, gelijk sommige biologen
vermoeden zoals Carrel, dat wij waarschijnlijk nauwelijks kunnen derven zonder
schade, en dat het moeilijkst te verenigen valt met de incidenten van het moderne
bestaan. In ‘Le Journal d'un Curé de Campagne’, het enige zijner boeken, dat meer
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lezers vond dan ‘Onder de zon van Satan’, toonde Bernanos met welke kracht hij
ook een helderder vuur kon zoeken. Hij heeft het niet bereikt en ‘Monsieur Ouine’,
zijn laatste roman, geschreven na de tweede wereld-oorlog, verdwaalde en verwilderde
tot een demonische, smokerige, koortsige bezetenheid, die, voor mij ten minste,
verstikkend en verwarrend is. Toch voorspelde Bernanos kort voor zijn sterven nog
‘een revolutie, de grootste revolutie van alle geschiedenissen, een revolutie waarvan
al de vorige slechts flauwe en onherkenbare afbeeldingen zouden zijn, de revolutie
van de mens, die geschapen werd naar de gelijkenis van God, tegen een materie
welke hem geniepig van eeuw tot eeuw meer en meer onderdrukt, terwijl hij waant
haar te bedwingen.’ Bernanos was er van overtuigd, dat deze radicale omwenteling,
hernieuwde oriëntering, haar hoofd en haar hart zou hebben in Frankrijk.
Een man die dergelijke dromen concipieert en eerlijk, moedig naar hun
verwezenlijking streeft, bezit in zich een principe van grootheid. Doch de biografen,
die Bernanos nu gaan onderzoeken, zullen moeite hebben om het leven dat hij
volbracht, te reconstrueren rondom die kern zijner gedachte en het te herleiden tot
de oorspronkelijke eenheid. Hij bestond uit contradicties.
Hij, die ‘De grote schrik der weldenkenden’ schreef, kon het zwaarste deel van
de ballast, welke hij uit vroegere tijden met zich sleepte, nooit geheel van zich
afwerpen, en het evenwicht verkrijgen boven de woeling, waar men rustig vaart.
Hij stierf, helaas, zonder de synthese gevonden te hebben tussen verleden en
toekomst, zonder tot een juist begrip geraakt te zijn van wat uit het verleden behouden
moet blijven, van wat voor de toekomst aanvaard moet worden. Hij was echter een
der weinigen, zowel bij rechts als bij links, die de overgang van gisteren naar morgen
te goeder trouw en hartstochtelijk gezocht heeft.

Een dirigent vertelt
Toen Bruno Walter de zeventig naderde en in Amerika zijn gouden
dirigenten-jubileum gevierd had, wenste hij een jaartje uit te rusten en schreef hij
zijn mémoires. Zij verschenen eerst in het Duits onder de titel Thema und Variationen,
en kort daarna in vele talen tegelijk, waaronder een Hollandse uitgave bij Van Ditmar.
Wie zich in zijn vacantie een beetje wil bezig houden met muziek en musici, wie de
douceur de vivre nog eens wil proeven, welke het dagelijks deel was der mensen van
vóór ons ijzeren tijdperk (men moet deze zoetheid gekend hebben om te weten wat
't is, zei Talleyrand reeds van de achttiende eeuw) en wie langzamerhand een
arcadische wereld wil zien veranderen in een jungle en een puinhoop, die installere
zich onder een boom of op een veranda met Walters autobiografie. Ik geloof niet dat
het één keer regent in dit boek van ruim vijf honderd pagina's. Wat er ook gebeurt
(twee wereldoorlogen en de rest), er heerst een mild klimaat, een prettige, gematigde
temperatuur.
Hoe genoeglijk kwamen vroeger de dingen naar iemand toe en hoe behaaglijk
gingen zij voorbij! In het gezin van een brave, joodse boekhouder te Berlijn wordt
een jongen geboren, die talent toont voor de muziek. Hij groeit op naast duizenden
andere kinderen in een modeste volksbuurt. Hij zou best kunnen verdwalen te midden
van zo'n labyrinth en de verkeerde richting kiezen. Maar neen. Hij vindt direct zijn
weg, zijn mogelijkheden, zijn plaats, op school, op een gymnasium, een
conservatorium, even natuurlijk als de jonge vogel die het nest uitvliegt in een bos.
Alles staat voor hem open en klaar als in het land der sprookjes. Hij behoeft niet eens
een wonderkind te zijn. Beroemde of bekende mensen zetelen niet ontoegankelijk
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op een hoge troon, verwelkomen hem vriendelijk op een eerste verzoek, laten hem
niet nodeloos tijd verliezen, luisteren naar hem, helpen hem, zonder dat hij heeft te
intrigeren, te flikflooien of te wachten. Iedere dag ontbloeit met een volmaakte
geleidelijkheid uit de vorige dag en aan elk jaar rijt zich een volgend jaar als de
kringen van een water waarin een steentje viel. Op zijn achttiende jaar heeft Bruno
nog nooit een gothisch gebouw gezien en nog nooit een nachtegaal gehoord. Maar
hij is reeds dirigent, als hij de Dom van Keulen ontdekt en het gezang van Philomela
in de luwe nacht. Zo ontplooide zich eertijds een leven, toen er enkel civilisatie was,
maar nog geen kultuur, en het zal voorlopig wel een onopgelost raadsel blijven
waarom (evenals op het eind van de rococo-eeuw) heel die beminnenswaardige
zachtheid moest ondergaan in moord en brand, waarom de mensen dit lijdelijk en
roekeloos konden laten verdwijnen en geschieden.
Nadat Walter voor honderd mark per maand zich een poos geoefend heeft in
Keulen trekt hij zonder bepaalde bedoelingen naar Hamburg, en daar ontmoet hij
het genie, de poëzie en het geluk in een andere gedaante. Hier is Mahler met wie hij
werken gaat en die hij musiceren ziet. Welk een fortuin en welk een school voor een
gemoed dat ontvankelijk was voor enthousiasme, en bezield door een ideaal, dat men
vandaag nauwelijks nog durft noemen, maar dat toenmaals schoonheid heette!
Menigeen zonder twijfel heeft gearbeid met Mahler en niet veel van hem geleerd.
Het buitengewone van Walter is dat hij Mahler intuïtief voelt, vermoedt, gelooft en
begrijpt. Hij weet het niet, maar hij is afgestemd op dezelfde golflengte. Hij wordt
naar Mahler getrokken als door een magneet. Mahler is de klank die in hem echoot.
Later, als Mahler naar Wenen verhuist en Walter naar Presburg, reist hij op en neer
om niets van het scheppend geluid te missen dat hij niet ontberen kan. Het mag gelden
als het merk zijner persoonlijkheid en als een eer, dat hij die bron bespeurd heeft.
Wanneer Mahler sterft in 1911, wordt hij terecht zijn erfgenaam en voortzetter. Te
München geeft Walter de eerste opvoeringen van Das Lied von der Erde en de
Negende, waarvan het horen aan Mahler zelf niet vergund was.
Tussen die data van Hamburg en de successie van een groot man ligt Walters hele
ontwikkelingsgang, zijn graduele opstijging tot de vermaardheid en roem, en ook de
langzame ontaarding van het Duitse volk. Hij bemerkte deze verbastering niet, en in
1914, hoewel onthutst, gelijk hij zegt, door de aanval op België en het ‘vodje papier’
van Bethmann-Hollweg, bleef hij het land, waar hij geboren werd en wortelde,
getrouw. Hoe zou hij die verbastering ontwaard hebben? Hij verkeerde slechts met
de goede, welgezinde geesten. Met Hugo von Hofmannsthal, met Max Reinhardt,
Arthur Schnitzler, Thomas Mann. Met Siegfried Lipiner, die op zeventienjarige
leeftijd een meesterwerk schreef, (Der entfesselte Prometheus) dat door Nietzsche
geprezen werd als de volkomenste uitdrukking zijner eigen dromen. Hij verkeerde
met vele andere sympathieke figuren, van wie hij rake, knappe silhouetten tekent.
Maar de Duitser merkte toen alleen dat er in Frankrijk een Dreyfus-affaire woedde.
Men merkte niet, dat ondanks de geweldige anti-semietische pamflettist Edouard
Drumont, de Dreyfusisten (en de anti-militaristen) te Parijs en in het Franse
gouvernement zegevierden. Men merkte niet of nauwelijks, dat een anti-semiet
(Lueger) burgemeester was geworden van Wenen en dat de jodenhaters in Oostenrijk,
waar de jonge Hitler reeds rondscharrelde, een besmettingshaard vormden, die zich
bliksemsnel zou uitbreiden over gans Germanië, omdat de Duitsers zelf van lieverlede
gerijpt waren voor alle barbaarsheden. Bijna niemand nog zou die enorme en
gevaarlijke broedplaats der vergiftigste infectie gewaarworden na de afgrijselijk duur
gekochte overwinning van 1918, bijna niemand had oren om te horen en ogen om
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te zien toen Rathenau werd neergeschoten en tot vandaag toe celebreert Walter de
politicus Stresemann, hoewel deze diplomaat gedenkschriften naliet welke ogen en
oren hadden kunnen openen.
Over al deze zaken en nog een menigte andere geeft de dirigent zijn opinie, want
hij zit naast staatslieden aan banketten of aan intieme tafels. En omdat Walters
dwalingen meermalen gewichtiger zijn dan wanneer hij het zesde gebod van de
decaloog blijkt te verwarren met het vijfde (op blz. 190 der Duitse uitgave) kan men
sommige niet laten passeren zonder enige verwondering en protest. Als hij b.v. zegt,
om in 't verkort het duurzame van de scheppende kunstenaar te stellen tegenover het
schijnbaar ijdele gedraai der wereldse historie: ‘Napoleon is dood - maar Beethoven
leeft’, dan vergist hij zich. Ik denk onvermijdelijk aan verscheidene geschriften van
Napoleon, welke gerekend worden tot het mooiste Franse proza, zijn liefdesbrieven,
zijn graf onder de koepel der Invalides, de Arc de Triomphe, om niet te spreken van
zijn Code, zijn krijgskunde, die Foch nog inspireerde. Wanneer Walter het begin van
Beethovens Negende karakteriseert als ‘düstere Vernichtungsstimmung’ dan vergist
hij zich. Want Beethoven schildert daar met klank geen vernietiging, maar integendeel
een ongeborenheid en stilte, waaruit alles gaat ontstaan, met alle vreugde ener nieuwe
geboorte, en enkel in deze opvatting kan die symphonie als muziek en als gedachte
een redelijke betekenis en zin hebben. Zulke onwerkelijkheden blijven uitzondering
in de beschouwingen van Walter. Maar zo komen de averechtse ideeën op de wereld
en proberen er zich vast te haken.
Onder de pittoreske episoden waarvan het boek krioelt, heeft het breedvoerig
verhaal van Walters verjaging, eerst uit Leipzig, daarna uit Berlijn, mij bijzonder
geboeid. De nazi's verbieden hem niet om een concert te geven, maar verwittigen
hem dat alles in de zaal kort en klein zal worden geslagen. Omdat iedereen sinds tien
jaar op de terugtocht is durft niemand dit risico aan. Op het laatste moment echter
wensen de overheden dat de uitvoering doorgaat, doch onder een andere dirigent.
En of gij gemakkelijk of moeilijk raadt wie zich gedienstig genoeg toont om Walter
te vervangen, het is Richard Strauss. De smadelijk verjaagde kunstenaar, die hier
tijdens het Metamorphosen-incident Strauss verdedigd heeft, typeerde in 1945 diens
gedrag met deze uitmuntende woorden: ‘Der Komponist des “Heldenlebens” erklärte
sich tatsächlich bereit, anstatt des gewaltsam entfernten Kollegen zu dirigieren und
erwarb sich damit eine besondere Beliebtheit in den oberen Rängen des Nazitums.’
Bij alle waardering echter voor de talrijke anecdoten, en notities over personen,
steden, landschappen en zeden, die altijd eenvoudig zijn opgeschreven, had ik toch
wel gaarne nu en dan ook een meer dan globale kenschetsing gelezen van de
honderden composities welke iemand als Walter gedirigeerd heeft of zich herinnerde
van vakgenoten. En zonder spijt had ik hiervoor menig te eentonig relaas van gereis
en getrek, van theaters of zalen, geruild. Het zou verbazend nuttig kunnen zijn wanneer
een der heersers, die aan het hoofd staan van een orkest, dat de meest ingewikkelde
machine is tot het verwekken van zekere beroeringen, had willen besluiten om een
oplettende analyse te maken van de factoren welke in werking treden bij hem zelf,
bij de instrumentalisten, bij het publiek, en waarvan het zichtbaarste resultaat is dat
dirigenten alle suggesties van voormalige solisten en hun hypnotiserende effecten
verre overtroeven.
Maar van een uitwijking naar deze andere zijde der muziek, die gelijk de achterkant
der maan onbekend blijft, van een poging om het reële contact met een oneindigheid
te verklaren, welke iedere grote muziek verwezenlijkt, is in deze memoires
ternauwernood een aanduiding. Wij moeten bescheiden zijn met onze verlangens
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tegenover zulke verheven en vereerde bemiddelaars tussen de componist en zijn
hoorders. Pas in 1928, bekent Walter, ontdekt hij Bruckner, van wie Evert Cornelis
en ik twintig jaar vroeger, als wij in de nacht samen huiswaarts gingen na een
bijeenkomst op het atelier van Leo Gestel of Piet van der Hem, reeds vervuld waren
en opgetogen. Niemand verwondere zich dat in de autobiografie van Walter niet de
nietigste vermelding te bespeuren is der hedendaagse muziek. Behalve Schönberg,
van wie hij begrijpelijkerwijze niet houdt, wordt geen enkele harer
vertegenwoordigers, noch Strawinsky, noch Bartok, Hindemith, Honegger of Milhaud
ook maar bij name genoemd. Ze bestaan nog niet voor Walter, die van de muziek
slechts een enkele zijde gekend heeft. Er kan méér verwacht worden van doorluchtige
vertolkers, die zich zogenaamd ‘wijden’ aan de meesters. Maar laten wij niet te veel
betreuren wat hun ontbreekt, zolang zij kunnen geven wat zij hebben.

Chopin - de tovenaar
Volgend jaar zal het een eeuw geleden zijn dat Chopin stierf, die ‘als de ziel der
muziek zelf’ over de wereld is gegaan, gelijk Schumann romantisch en realistisch
zei, en die vandaag nog ongelooflijk reëel met bijna ieder door het leven meegaat
als een onzichtbare kameraad, van wie men zich slechts even de stem behoeft te
herinneren om alle dingen mooi te vinden.
Hij had juist tot de graad waar zij roes van verrukking wordt de bekoorlijkheid
belichaamd die er is in een boeket van Maartse bosviooltjes, van een takje
perzikbloesem, van een wandeling, hand aan hand, in het licht ener zomerse
morgenzon, van een verliefd samenzijn in een zilverige maannacht. Ook juist tot de
graad waar zij zich verandert in exalterende vreugde, in galvaniserend enthousiasme,
had hij de smart vertolkt van het afscheid, van het verlies, van de dood, van de
ballingschap. Hij had juist tot de graad waar zij goddelijk wordt en creatief iedere
beroering verklankt van het menselijk hart, en tot vandaag behield zijn muziek
dezelfde intensiteit, dezelfde waarachtigheid, als toen hij haar hoorde oprijzen uit
zijn ingewanden, en brandt zij met dezelfde altijd heldere vlam, dezelfde altijd goede
gloed.
Hoewel het eigenlijk geen zin heeft om het honderdste sterfjaar te herdenken van
een componist, wiens geest immer werkelijk naast ons voortleeft, zal iedereen die
datum willen vieren. Waarschijnlijk is overal reeds een pianist doende met het
samenstellen van een Chopin-programma. De hemel beware hem. De hemel schenke
hem de wijsheid om af en toe het technisch ambacht te vergeten, zich te dompelen
in de auteur en zijn sfeer. Aan alle virtuozen zegge de hemel: Lees wat André Suarez
geschreven heeft over Chopin. Ik zou hetzelfde raden aan de Hollandse pianisten
wanneer Suarez vertaald was. Laten zij bij gebrek aan deze onovertroffen commentator
ten minste de biografie van Guy de Pourtalès lezen, welke in nauwkeurig Nederlands,
met uitstekende illustraties, verscheen bij de uitgeverij In den toren te Naarden, en
waarmee wij het eeuwfeest openen.
Het boek van Pourtalès werd minder beroemd dan de herrijzenis uit de dagelijksheid
van het verleden, welke hij zwierig en kunstig verrichtte met Liszt. In menig opzicht
is de wederontwaking, welke hij met Chopin probeerde, ook minder geslaagd. Want
Liszt kan men gemakkelijk benaderen van de buitenkant, en al restte er geen noot
van, hij zou een boeiend personnage blijven wegens de intrinsieke grootheid, de
chevalereske fantasie, welke hij vertegenwoordigde door elk zijner handelingen.
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Maar Chopin is moeilijker toegankelijk van de buitenkant. Zijn uiterlijk bestaan
was even brillant als dat van Liszt, maar had minder verscheidenheid, minder bontheid
van avontuur. Omdat Chopin in physiek opzicht behoorde tot de zwakken, kan dat
uiterlijk leven slechts belicht worden in tinten en aspecten van nederlaag en ongeluk.
Het wonderlijke echter bij Chopin is, hoe al zijn muziek, ondanks dat wegterende
lichaam, ondanks de mislukkingen, waartoe dat lichaam hem doemde, in elk harer
uitingen zich instinctmatig keerde naar het geluk, zoals een bloem zich wendt naar
de zon, en hoe hij met een gebrekkig apparaat ook in zijn somberste uren een resonans
gaf van vreugde en geluk. In tegenstelling tot Liszt had Chopin dus door zijn biograaf
beter benaderd en herwekt kunnen worden van de binnenkant, vanuit de kern zijner
drijvende kracht, van de zijde der muziek.
Het zou moeilijker geweest zijn, maar mogelijk. En als Pourtalès in Chopin
allereerst de componist, de voortbrenger van een unieke klank bestudeerd had, zou
hij ook de maatschappij waar Chopin verscheen, noodzakelijk anders gezien hebben
dan als een verzameling lieden van min of meer adellijken huize, kostbare kleding,
sierlijke meubelen, veel geld en buitensporige gedienstigheid tegenover een
kunstenaar.
Bij Chopin immers observeert men voor de laatste maal in de historie der muziek
een phenomeen, dat totnutoe niet verklaard werd: Een genie, een echt, exorbitant
genie, waarvan wij nu de achtergronden, en de perspectieven, de dimensies nog lang
niet gemeten en gepeild hebben, een genie, dat van zijn ontluiking af met bewustheid
streeft naar de typerendste expressie zijner persoonlijkheid, een genie waarvan heden
nog geen greintje verouderd is, dat zichzelf wetens construeerde uit de onbederfelijkste
substantie, dat technisch even moeilijk te realiseren valt als psychisch, zulk een
onvergelijkbaar genie wordt vanaf zijn eerste tot zijn laatste optreden in de
openbaarheid onmiddellijk begrepen, aanvaard, bewonderd, bemind, verafgood door
al zijn tijdgenoten, door de armen en door de rijken, door de kenners en door de
onkundigen. Hij kan fancy-prijzen vragen aan uitgevers, leerlingen en hoorders. Kort
voor zijn dood wordt hij zó duur (20 guineas per plaats) dat een Rothschild
tegenstribbelt. Hij schrijft dansmuziek waarop niemand dansen kan, maar waarbij
ieder zich lichter voelt dan een sylphide. Hij schrijft een treurmars waarmee voortaan
elkeen begraven zal willen worden. Hij vindt melodieën van de hoogste poëzie, van
de diepste innerlijkheid, die overal haar verheven intonatie behouden, of zij klinken
in een aristocratische salon, in een arbeiders-kamertje, in een keuken, een kroeg of
een kazerne. De edele, fiere, tedere en vurige toon zijner melodieën is onverslijtbaar
als de pyramiden. Dichter dan wie ook geraakte hij tot die geheimzinnige bron van
zuivere energie, waar het voelen nog ongeformuleerd leven is. En deze tovermacht
die hij bezat liet hem niet onverschillig. Hij werkte met de strengste, en voor hem
uiterst pijnlijke zorgzaamheid. Maar al het overige, succes, roem, geld, leek hem
volstrekt onbelangrijk. Hij heeft zich nooit geëxploiteerd. Hij kwam slechts zelden
op een podium.
Een penetrante analyse van dit phenomeen en zijn vele facetten, zou nuttiger
geweest zijn dan het feuilleton van liefdesbetrekkingen, dat sinds een paar generaties
altijd weer wordt opgewarmd en met een nieuw sausje opgediend. Iemand die de
zaken ziet zoals ze zijn, zou heel wat waarderender en minder partijdig kunnen
oordelen over George Sand (bij wie Chopin o.a. de Barcarolle en de Berceuse
componeerde) dan Guy de Pourtalès, die deze kunstenares (gelezen en bewonderd
door Flaubert en Dostojevski) alleen heeft kunnen zien met de ogen van Charles
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Maurras, anti-democraat, zogenaamd patriot, en in 1940 de ontstellendste der
verraders.
Als ik toch zou willen dat de pianisten dit boek lezen, dan is het voornamelijk
omdat zij er bruikbare aanduidingen kunnen vinden over de wijze waarop hij speelde
en gespeeld moet worden.

Alles is eeuwig en alles verandert
Gelijk in sommige spiegels van waarzeggers zo kan men de toekomst lezen in de
twee boeken van samen 1133 pagina's, die Jacques Pirenne kort na de oorlog
publiceerde, bij een Franse en Zwitserse uitgever tegelijk, onder de titel ‘De groote
stroomingen der Algemeene Geschiedenis’, en die in een ommezien meermalen
herdrukt werden. De auteur is de zoon van Henri Pirenne, de tweede uit het geslacht
van lakenhandelaars te Verviers, dat eensklaps, na een voorbereiding welke eeuwen
duurde, de beste historieschrijvers opleverde van deze tijd. Hij heeft nog sterker de
vaderlijke gave om te kruipen als 't ware in de huid van een volk, en door te dringen
tot de drijfkrachten der gebeurtenissen.
Misschien waren de orakels der Sibylle, welke de Romeinen gingen raadplegen
in dagen van ontsteltenis, en die vernietigd werden in 389, op bevel van een fanaticus,
even voordat Rome viel, niets anders dan zulk een toverspiegel, waar iemand zien
kan hoe hij straks zal zijn. Het doet zó phantasmagorisch aan, dat men dikwijls moet
oppassen om niet te duizelen. Alles wat is was reeds. Alles wat komen moet is al
geweest.
Het begint vier duizend jaar vóór Christus, omdat wij niet verder kunnen terugzien,
wijl geschreven documenten uit de honderden eeuwen die daarvoor vergleden, niet
bestaan. Aan de delta van de Nijl, in het bekken van de Indus, bij de monding van
Euphraat en Tigris cristalliseren zich verspreide mensengroepen tot organische Rijken.
Elk heeft zijn eigen goden en zijn eigen cosmogonie. Doch elk volgt dezelfde
bestemming in drie etappen. De eerste is feodaliteit, die wortelt in het land en altijd
anti-liberaal, reactionnair blijft, ook wanneer zij revoluties maakt. De tweede is
centralisatie tot een staat, die een uitweg heeft of zoekt naar de zee, wat het
individualisme bevordert, de persoonlijke vrijheid, de democratie, zelfs onder het
gezag van een Pharao. De derde is overwoekering van het individu op de gemeenschap
(dictatuur), overdreven zucht tot gelijkheid, sociale wetten, langzamerhand ondraaglijk
wordende fiscaliteit, geleide economie, verpletterende druk van de bureaucratie op
het ganse maatschappelijk bestel en regering door een kleine klasse van bevoorrechte
ambtenaren (oligarchie) die tyrannen worden in hun district, en alles terugvoeren
naar de feodaliteit van de aanvang. Tijdens zijn duur van veertig eeuwen doorschreed
Egypte driemaal deze cyclus. In China, dat veel later kwam, hoewel het voor stok-oud
geldt, in Griekenland, in het Romeinse Rijk, in Perzië en elders, ontwikkelde de loop
der dingen zich volgens eendere cadans.
Ik ken geen boeiender romans dan deze boeken, die op 't ogenblik gaan tot de
Vrede van Munster en het verdrag van Westphalen. Om een idee te geven van alles
wat was, alvorens wij, Europeanen, het nauwelijks durfden vermoeden, zou ik een
hele pagina van deze krant kunnen vullen. De militaire dienstplicht, de absolute
gelijkberechtigdheid der vrouw met de man, het Suez-kanaal, Kruistochten voor de
democratie, oorlogsrecht, onteigende domeinen, heffingen op het kapitaal,
model-steden, trust-vorming, het civiele huwelijk, protectionisme door middel van
douaniers, inflatie, verdwijning in kelders en kluizen van goud en zilver, devaluatie
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der munt, gedwongen koers, autarchie, akkerbouw die niet meer rendeert, vrijlating
van lijfeigenen, desertie der boeren van het land naar de stad, verbod om het dorp te
verlaten, lage levensstandaard om te kunnen exporteren, nationalisering der bedrijven,
staatsproductie en onderdrukking der particuliere industrie, vlucht van het geld,
tyrannie van fiscus en bureaucratie, stakingen, ondersteuning van werklozen, en nog
veel meer hebben Egypte, Babylonië, Rome, Griekenland, China en andere volkeren
tientallen eeuwen vroeger geëxploiteerd en geëxperimenteerd dan wij, die automatisch
om zo te zeggen ertoe gebracht worden.
Wist gij, dat de Babyloniër Kidinnoe van Sippar de duur van het jaar reeds berekend
had op 365 dagen, 5 uren, 41 minuten, 16 seconden, met een vergissing slechts van
7 minuten, 16 seconden? En op een kleinigheid na de nauwkeurige omtrek van de
aarde? Wist gij, dat overal op de geciviliseerde wereld volkomen vrijheid van gedachte
heerste toen Jezus van Nazareth geboren werd, overal, behalve te Jeruzalem, en dat
hij overal zijn leer vrijelijk had kunnen verkondigen, behalve juist daar? Is dat niet
fantastisch?
Wist gij, dat bij het einde van het Romeinse Rijk de ganse bekende aarde terugviel
naar de duisternis en de anarchie der feodaliteit, behalve in China? Overal woedde
oorlog, brand en moord, uitgezonderd in het Chinese Rijk. Want alleen de grote
Imperia zijn waarborgen van vrede. Zij hebben het te druk met zichzelf om aan
vechten te denken. Welk een geruststelling, die ons aangemaand wordt door de
historie! Op de dag van heden tellen wij twee Imperia: De U.S. en de S.U. Het ene
is georiënteerd naar de zeeën. Het andere naar al de zwaarten van de grond. Zij zullen
elkaar niet te lijf gaan. Als zij het toch doen staat de afloop historisch vast; de zee
overwint regelmatig het land.
Meen echter niet, omdat steeds hetzelfde wederkeert, dat alles eeuwig is en niets
verandert. Alle goden, die oppermachtig waren, verdwenen en hun tempels vielen
in puin. Van duizenden slagvelden bleven niet eens de knekels. Maar uit deze altijd
brandende smeltkroes distilleerde de mens zijn schat van morele waarden en
gedachten, die immer toeneemt. De Assyriërs reeds beoefenden hun totale oorlog,
evenals de Duitsers van gisteren. Maar de Assyriër beitelde zijn gruweldaden
schaamteloos in granieten zuilen of bakte hen in tegels van klei. De Duitser
daarentegen durft zijn afgrijselijkheden niet bekennen. Hij loochent zijn gaskamers
en rokende mensenovens. Hij voelt zijn eigen wreedheid als een onduldbare schande
voor zichzelf. Is dit niet een ongehoorde zegepraal, een ontzaglijke vooruitgang?
Wij bevrijdden ons pas uit de feodaliteit. Na zestien eeuwen theoretisch
Christendom verscheen ‘Monsieur Vincent’ (die kortgeleden verfilmd werd door
Maurice Cloche) en hij was de eerste na zestien honderd jaren evangelisering, die
zich ontfermde en erbarmde over te vondeling gelegde kinderen en andere
ongelukkigen.
Dat zijn slechts enkele der grandioze overwinningen, slechts enkele onzer vele
veroverde morele schatten, die iedereen moet herdenken wanneer hij zich soms
afvraagt: Waarom?

Cultureel defaitisme
Aan hen, die misschien menen, dat ik mij tegen dr. Rudolf Mengelberg gekeerd heb
om bijkomstige redenen, en niet ter wille van principes die enige moeite waard zijn,
kan ik niet genoeg raden de brochure te lezen, welke de directeur van het
Concertgebouw deze zomer uitgaf onder de titel ‘Muziek, Spiegel des tijds’. Zij
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verscheen bij Brusse te Rotterdam, is goed gedrukt, telt 89 pagina's en kost slechts
f 1.90. Het geschrift staat zo antipodisch tegenover onze beste overtuigingen, die tot
dusverre vruchtbaar waren, dat de theorieën van dr. Mengelberg, en de invloed welke
ervan zou kunnen uitgaan, niet onbemerkt en onbestreden mogen blijven. Sinds
vijftig jaren werd door iemand, die in Nederland een officieel ambt uitoefent, niets
gepubliceerd wat dermate reactionnair is.
De auteur behoort tot de late aanhangers van een Louis de Bonald en andere
theoretici, die de maatschappij der middeleeuwen nog beschouwen als een door God
ingerichte orde, en als de enkele gemeenschap, waaruit werkelijk creatieve kracht
voortspruit. Ik zou deze lieden willen vragen, op welke gronden zij hun zekerheid
vestigen, dat de lijfeigenschap, deze middeleeuwse vorm der antieke slavernij, door
God verordend werd. Blijkbaar kennen zij niets van de Middeleeuwen dan hetgeen
hun daarover door de fantasie of een bedrieglijk idealiserende literatuur is bijgebracht.
Dr. Rudolf Mengelberg zal er verstandig aan doen ‘L'Histoire du Moyen Age’ van
Henri Pirenne te doorbladeren, waarvan juist dezer dagen een uitstekende vertaling
verscheen bij L.J. Veen. Hij kan daar een zekere achterlijkheid inhalen, en leren, hoe
alleen zij, die van deze fameuze orde profiteerden, haar voor onbetwistbaar hielden,
en haar handhaafden met evenveel misdaad, moord en brand, als zij die later trachtten
middeleeuwse instituties te herstellen.
Maar omdat het mij nooit zou lukken de enormiteiten, welke dr. Rudolf Mengelberg
debiteert, nauwkeuriger te karakteriseren dan in zijn eigen termen geef ik de schrijver
zelf het woord:
‘De Fransche revolutie vernielt uiteindelijk de nog uit de middeleeuwen
overgebleven hiërarchische orde. Had de Reformatie de schragen losgemaakt der
universeele gemeenschap, de revolutie welke de l i b e r t é en é g a l i t é op haar
vaandel schreef trapt het heele gebouw in.’
‘Nadat door de Reformatie de g e e s t was vrijgemaakt en ontbonden uit den schoot
der kerk, leidt de ontwikkeling door drie eeuwen tot de Fransche revolutie, welke de
v o r m e n ontbindt en daarmee den stijl der samenleving. De gedachte der door God
ingestelde hiërarchische orde was ook na de Renaissance nog in staatkundige vormen
in leven gebleven. Eerst het postulaat der aardsche gelijkheid ontkende deze orde en
bereidde den democratischen volksstaat voor (......) De negentiende eeuw laat ons
de ontluistering van het gezag zien, niet alleen in Frankrijk, maar in vrijwel alle
Europeesche landen. De volkeren verlangen hun lot zelf in handen te nemen. De
wereldlijke macht ontleent haar autoriteit niet meer aan de genade, niet aan de wet
der traditie, maar aan de organische verhouding van krachten, die door de meerderheid
van gelijke stemmen tot uiting worden gebracht. Dit staatkundig proces gaat niet
alleen gepaard met het verlies van de scheppende en beeldende kracht der
gemeenschap, het trekt het volk ook onherroepelijk in den chaotischen strijd, in
oorlog en vernieling, omdat het volk zich ondergeschikt maakt aan biologische
wetten.’
Alsof er vóór de Franse revolutie geen oorlogen woedden! Op zulke onzinnige
premissen (waarvan ik tot mijn spijt slechts een gering deel kan citeren) bouwt dr.
Rudolf Mengelberg een redenering, welke besluit tot het hopeloos en hulpeloos
artistiek failliet van heel het actuele tijdperk.
Wijl cultuur etymologisch stamt van cultus, wijl deze samenhang in onze eeuw
verviel en door geen surrogaat (‘Religionsersatz’ gelijk dr. Mengelberg dat noemt)
kan worden vervangen, is alles wat met culturele bedoelingen beproefd wordt,
gedoemd tot bankroet, volgens zijn bewering. Hij zegt schamper en schimpend:
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‘Evenals wij vitamine-tabletten slikken, omdat ons dagelijksch voedsel niet
voldoende grondstoffen voor ons lichamelijk gestel bevat, dient men ons
cultuur-tabletten toe om in onze geestelijke behoeften te voorzien.’
Hij zegt, een beetje ernstiger:
‘Het vacuum, dat is ontstaan door verlies aan productieve kracht wordt aangevuld
door geschiedkundige documentatie, door proefnemingen van buitenaf en door
bemoeiingen van overheidswege. Het cultureele leven, de cultureele zorg!’
Hij zegt, bijna honend alles door elkaar haspelend:
‘Het algemeene streven is gericht op de omzetting van de hoogste waarden der
kunst in kleine munt: bioscoop en radio, gramofoonplaten en reproducties der
meesterwerken der beeldende kunst, jeugdconcerten en volksspelen met begeleidende
citaten uit de klassieken - alles werkt mede aan de populariseering en de oppervlakkige
verspreiding der kunst. Zij kenmerkt het c u l t u r e e l e l e v e n , dat in de plaats is
getreden van de l e v e n d e c u l t u u r .’
Nog menige kolom zou ik kunnen vullen met de dwaze negaties van alle cultureel
streven tot welke dr. Rudolf Mengelberg, leider ener culturele instelling als Het
Concertgebouw, zich verstout, zonder zich een ogenblik af te vragen, door wie deze
plicht tot verheffing van het volk zou worden waargenomen wanneer de overheden,
welke wij kozen, deze plicht verzuimden. Want men vertelle ons geen praatjes meer
over de afgrijselijke omstandigheden (de ‘goddelijke’ orde) waartoe het middeleeuwse
‘volk’ zich genoopt zag, waartegen het honderden malen in opstand kwam.
Wat dunkt u van een idee als dit: ‘De waarde van de kunst heeft met vooruitgang
(“welke reeds zooveel ellende over de wereld heeft gebracht”) niets te maken.’ Dat
lijkt een axioma. Geen dr. Rudolf Mengelberg echter, en geen doctor ter wereld zal
ooit kunnen verklaren hoe Beethoven, Schubert, Chopin, Schumann, Brahms, Liszt,
Berlioz, Wagner, Franck, Debussy (om bij de gesmade negentiende eeuw te blijven)
hadden kunnen componeren, zowel voor de piano als voor het orkest, wanneer niet
de vermaledijde vooruitgang hun het instrument verschaft had dat nodig was voor
hun geest.
Gedachten zijn vrij. Deze vrijheid werd in vier eeuwen van strijd veroverd,
verkregen en bewaard. Ook de tientallen averechtse, de redeloze gedachten van dr.
Rudolf Mengelberg zijn vrij. Hij denke gelijk hij verkiest.
Doch ik heb het recht om te verwachten dat hij de conclusies trekt zijner eigen
gedachte. Wanneer hij niet gelooft in de culturele taak van een instellling als het
Concertgebouw, waarom behoudt hij dan zijn ambt als directeur? Een ongelovige,
een defaitist, is daar niet op zijn plaats, niet bruikbaar, niet geoorloofd zelfs.
Wanneer dr. Rudolf Mengelberg wenst te schipperen en hazig terugkrabbelt voor
de logische consequenties van zijn denken, dan wordt het de plicht der overheid (die
hij loochent; maar die wij met gelijke stemmen kozen) om hem erop te wijzen, dat
hij volgens zijn eigen ideeën als leider van het Concertgebouw onaannemelijk en
onmogelijk is.

Tussen hemel en aarde
Er is in het mechanisme der levensverschijnselen een geheimzinnige wisselwerking
tussen wat wij gewoonlijk noemen stof en geest, welke nergens duidelijker
functionneert dan in de evolutie der muziek, wanneer men een ogenblik aandachtig
toeziet.
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In oneindig hogere mate dan de andere kunsten is de immateriële muziek, deze
rechtstreekse tolk van de immaterieelste der menselijke aandoeningen, afhankelijk
van de materie, geketend, onderworpen aan de meest tyrannieke dwang der stof.
Deze afhankelijkheid, dit onvermijdbare parallellisme van geest en stof, die
organische band tussen innerlijk en uiterlijk, onzinnelijk en zinnelijk, schijnt mij een
phenomeen, waarvan de betekenis nauwelijks is bemerkt, geanalyseerd, begrepen.
En op zulke aspecten zijner kunst doelde misschien Beethoven, deze ziener (maar
die zijn gezichten enkel kon mededelen in klank), toen hij zei, dat muziek een hogere
openbaring is dan alle wijsheid en philosophie.
Onder de vele muzikale voorbeelden, waarmee deze wisselwerking tussen
immaterie en materie, deze afhankelijkheid der immaterie, welke soms eeuwen
wachten moet alvorens zij een lichaam vindt, kan worden toegelicht, lijkt mij de
recente geschiedenis van de piano een der merkwaardigste.
Toen Bach en Händel stierven (de een in 1750, de ander in 1759), viel er, van een
louter mechanisch standpunt beschouwd, voor de muziek niets meer te ontdekken.
Het gehele materieel was aanwezig, en ook het juiste begrip van dat materieel. Na
2500 jaren tasten, zoeken, speuren en vinden, lag al wat muziek zijn kon, en eveneens
al wat zij worden kon, theoretisch en practisch gereed.
Kort voor zijn dood had Bach nog de eerste piano gehoord, zonder buitengewone
waardering overigens, en de vervanging van kraaienveders, waarmee de snaren van
het clavecijn getokkeld werden, door hamertjes welke de piano-snaren aanslaan, was
en bleef de laatste essentiële verandering in het technische apparaat der muziek. Deze
uitvinding ontsproot uit geen enkele merkbare behoefte. Zij correspondeerde niettemin
met een nog ongeformuleerde gedachte, welke, uit de verten in aantocht zijnde, een
instrument vroeg.
Het hamer-klavier was inderdaad een ontdekking van het uiterste gewicht. Wegens
de kraaienveder-mechaniek van het clavecijn beschikte de clavecinist slechts over
globale en stereotiepe schakeringen in zijn voordracht. Evenmin als de organist was
de clavecinist meester over het geluid, dat hij wekte. Hij kon zijn klank-volumen in
schematische trekken regelen. Doch alle intieme mogelijkheden van de toon, al zijn
duizenden nuances waren hem ontzegd. Hij was verbonden met zijn speeltuig, hij
was er niet mee verenigd. Een groot aantal gewaarwordingen, en een nog groter
aantal verscheidenheden in de gewaarwording, kon hij zelfs met de hoogste virtuositeit
niet overbrengen van de toets naar de klinkende snaar.
Hij trachtte hiernaar trouwens niet. Sinds tijden was hij ingesteld op de
eigenaardigheden van het clavecijn, en de aard van zijn instrument had hem belet
om te pogen naar een gegradueerder en vollediger uitdrukking der waarheid en der
werkelijkheid van de innerlijke mens. Ook de muziek welke hij maakte, had niet
gestreefd naar differentiëring in de weergave van gevoelens en sensaties. Het was
haar taak geweest, van 1600 tot 1750, om menselijke roerselen en ontroeringen te
verklanken in hun hoofd-accenten, en gelijk de archaïsche en de primitieve schilder
slechts enkele verven gebruikte, zo kende de componist dier jaren slechts enkele
streng gecompartimenteerde verscheidenheden van expressie. De muziek, en het
instrument waarop zij zich voornamelijk uitsprak, beantwoordden nauwkeurig aan
elkander en volkomen. Wat de ene vroeg, kon het andere geven, en meer dan het
instrument gaf, werd door de muziek toen niet gevraagd.
Toch was de verschijning van het hamer-klavier niet maar de inval en het voorstel
van een schrander uitvinder, zoals er honderden kunnen zijn. Het was niet alleen
maar een technische verbetering. Het was (zonder dat iemand dit wist) de consequente
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voortzetting - de vooruitgang - van een groeien, dat eeuwen her begon. Het was
tevens de aanduiding ener verdere phase van die groei, ener opstijging van jonge
sappen door de oude stam, een aankondiging van nieuwe, onvermoedbare bloesem.
Het hamer-klavier, waar de toets een verlengstuk werd der vingers, bracht de speler
in direct en ononderbroken contact met het geluid, dat hij voortaan regelen kon als
een beweging van hemzelf, als een der myriaden bewegingen, welke van zijn immer
moverend leven uitvloeien naar de zintuigen, naar de vingertoppen. De toets van het
hamer-klavier luisterde; zij gehoorzaamde; en onder elke wijziging van het aanslaan,
van het zachtste tot het hardste, in een steeds varieerbare gradatie van bedoelingen,
wijzigden zich ook de tinten van het geluid, in een eindeloze wisseling.
Dit was juist wat een muziek, die nog in het ongeborene vertoefde, vragen zou.
En gelijk Bach zijn instrument, zijn werktuig bereid gevonden had, zo vonden
Beethoven, Schubert, Chopin, Schumann, Liszt, Franck, Fauré, Debussy, Ravel het
hunne. Zij zijn op een clavecijn (en zonder de piano) volslagen ondenkbaar. Het
clavecijn, druist in tegen al hun intenties, tegen hun gehele psychische sonoriteit,
tegen het eigenlijkste wezen van elk dezer meesters.
Het hamer-klavier, in 1711 voorbarig uitgevonden door Bartolomeo Cristofori,
geperfectionneerd door Gottfried Silbermann, kwam dus te vroeg en nochtans precies
op tijd. Geen enkel componist had het kunnen verzinnen. De grootste meester der
XVIIIde eeuw begroette het zonder enige sympathie. Het merendeel der musici
beschouwde het als een curiositeit. De meesters, voor wie het bestemd was, verwijlden
nog in het gestalteloze gebied. Te Padua echter, waar Christofori leefde, had een
fabrikant van instrumenten de wensen, de noden gegist ener nog zeer verwijderde,
ongeboren muziek, en zonder het te kunnen bevroeden, verschafte hij haar het middel
van bestaan.
Zó onderworpen aan de materie is de meest immateriële kunst, Muziek, vluchtige
trilling van lucht. Maar als op een wenk, een uitnodiging uit tot nu toe ongekende
kringen, zijn steeds de werktuigen vervaardigd welke een Beethoven, een Chopin
nodig hadden, die hen bestaanbaar maakten.
Dit is een der dingen tussen hemel en aarde waarvan Shakespeare-Hamlet zei, dat
we geen vermoeden hebben, doch waarvan wij met enige opmerkzaamheid vermoeden
kunnen krijgen en begrip.

De Parelvissers
Nog nooit heeft het me méér gespeten niet zo eenvoudig van harte, zo onnozel van
geest en even ontdaan te zijn van elk onderscheidingsvermogen tussen mooi en lelijk,
tussen toonbaar en mal, als iemand die in de termen valt om een décor op touw te
zetten, de personages aan te kleden, de belichting te regelen, het orkest te leiden en
het ballet te ordenen ener opera.
Want wanneer daar in het eerste bedrijf op een groen-blauw achterdoek, dat de
hemel van Ceylon voorstelt, niet als een knal-rood kinder-ballonnetje een zon
gehangen had, die een kwartier lang maar niet van haar plaats ging, alsof een nieuwe
Josua haar had stopgezet, en eindelijk (omdat er in het tekstboekje staat dat 't avond
wordt) eerst even omhoog wipte, toen schielijk ter kimme neigde, en vervolgens
haastig in de zilveren baren verdween, dan zou ik nog wel de gekke pofbroekjes, die
achterste voren schenen te zitten, geaccepteerd hebben als staaltjes van vroegere
herenmode op een tropisch eiland waar ik nooit geweest ben, en zou ik ook nog wel
dat getrippel, gehos, gewiegel en handjes-wuiven van een dozijn meisjes willen
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houden voor een primitieve manier van exotisch dansen. Omdat het duo tussen de
twee vrienden Zurga en Nadir (Theo Baylé en Chris Reumer) die elkaar na een lange
scheiding terugzien, prachtig van muziek was, prachtig van zang, en omdat de
beroemde nachtelijke romance van Nadir (Je crois entendre encore), halsbrekend
virtuozen-stukje, door Reumer gezongen werd met een sentiment, met een acrobatie
van mezzo voce en kop-stem, waartegen niets viel in te brengen. Dat zou volmaakt
en verrukkelijk geweest zijn (hoewel vieux style) als de dirigent Otto Glastra van
Loon slechts een greintje begrip of gevoel getoond had voor deze romantische, maar
echt en intens doorleefde, en tot vandaag toe zeer goed mogelijke van verliefdheid
vibrerende lyriek. Een zaligheid van lyriek, welke heden elk land der wereld zou
betalen met een fortuin wanneer er iemand was die zoiets nog verzinnen kon.
En wanneer daar in het twede bedrijf, op een donker violette achtergrond, te midden
ener menigte van te hooi en te gras neergedrupte sterren, niet een gele maan-sikkel
gehangen had als een grote over-rijpe, vergeten pisang, die wederom maar niet van
zijn plaats ging, tot hij opeens met sterren en al in een afgrond plofte, en vervangen
werd door bliksem-schichten, die goed gedresseerd langs de lucht kriebelden als
witte mieren, in hetzelfde hoekje en volgens hetzelfde patroon uit een boekje, dan
zouden wij ook, geloof ik, in een heel andere gezindheid hebben geluisterd naar de
even beroemde cavatine van Léila (Comme autrefois dans la nuit sombre) naar het
lied van Nadir uit de verte en naar het duet dat beide gelieven, die elkaar niet
beminnen mogen, aanheffen in de sombere nacht. Want nogmaals was hier de muziek
van de allereerste rang, overvol van originele, expressieve vondsten in melodie,
harmonie en instrumentatie, welke als kunst en als uitdrukking de waarde hebben
der beste verzen van Musset en Lamartine, de dichters die de jonge Bizet kende, het
gevoelsklimaat waarin hij leefde, toen hij deze opera schreef.
En ook de voordracht dezer geïdealiseerd nachtegalende cantilenen van Louise
de Vries en Reumer was voortreffelijk, ik zou zeggen onberispelijk, als niet in de
melodische welvingen van Reumer een zekere verbrokkeling had gehinderd. Maar
wegens het domme realisme van die parodistische maan en dat ridicule onweer, en
bovendien wegens het totale gebrek aan innerlijke bewegingsmogelijkheid bij de
dirigent, bleef de in haar genre stellig meesterlijke muziek onmachtig om ons aan te
grijpen, en kwamen wij niet verder dan het ongeloof, dat eerder uitnodigde tot lachen
dan tot de vervoering, welke deze muziek ongetwijfeld in zich heeft.
Zo gebeurde het ook tijdens het derde bedrijf, eerst in de tent van Zurga, welke
een gecompliceerd houten bouwsel geworden was van germaanse en Wagneriaanse
architectuur, daarna rondom de brandstapel, waar Léila en Nadir hun verboden liefde
moeten boeten doch gered worden door de vriendelijk heldhaftige Zurga, die zich
voor hen opoffert. Ieder onderdeel der regie, tot aan de papieren messen waarmee
hier de ‘fakirs’ potsierlijk rondhuppelden, maakten ons, die een beetje intelligentie
moeilijk kunnen op zij zetten, voor elke illusie ontoegankelijk, en dus eveneens
potdicht gesloten voor al het merkwaardige wat Bizet daar gecomponeerd had.
Maar ik heb zo'n idee dat er massa's lieden zijn, die, nog veel eenvoudiger van
hart en onnozeler van geest dan een operaregisseur, gemakkelijk over deze fnuikende
bezwaren heenstappen. Is het echter geoorloofd, dat zij met behulp van dergelijke
idiote en overbodige lapmiddelen aangemoedigd worden in een hunkering naar iets
naïevelijk en zalig bedwelmends, naar een verlossing uit de grauwheid hunner
menselijke bezigheden, naar een bevrijding van de panische insinuaties hunner
dagelijkse kranten?
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Neen, helaas. Omdat zulk een goedkeuring zou gelijkstaan met een propaganda
voor de ergerlijkste oppervlakkigheid en wansmaak. Joan Kalff, verantwoordelijk
voor ‘de muzikale voorbereiding der soli’ is de enige, die zijn vak goed verstaat en
het consciëntieus aanpakt, behalve natuurlijk de solisten met wie hij instudeert. Henk
van Wielink, aansprakelijk voor de ‘muzikale voorbereiding van het koor’ is
uitstekend in de beoefening van zijn ambacht. Alle koren klonken perfect. Doch
Darja Collin heeft òf geen ziertje fantasie (wat men reeds kon afleiden uit haar
stumperige choreographie van Ravel's Valses nobles et sentimentales) òf zij heeft
maling aan haar taak. De dirigent, de ontwerper van decors en costumes, en de
schuldige der mise en scène, zijn gelijk aan nul, omdat er onder nul geen zakken
denkbaar is. Hoe goed het opera-orchest kan zijn bewees het onder Pierre Monteux,
hoe slordig het kan worden toonde het onder Glastra van Loon. Klaarblijkelijk is dit
niet een tekort van het orchest doch van een matte, onbezielde dirigent.
Ik houd het echter geenszins voor onwaarschijnlijk dat de Parelvissers toch niet
vissen achter het net. Omdat er elementen in het werk zijn die het publiek kunnen
meeslepen (en die mij geboeid hebben) geloof ik aan hun succes. Niettemin is het
noodzakelijk dat er veranderingen komen in de Nederlandse Opera. Voor hetzelfde
geld en dezelfde moeite had men aanzienlijk hogere resultaten kunnen bereiken met
meer zelf-critiek, met meer zelf-tucht met een minder genoeglijke zelfvoldaanheid.

Bach, die sfinx
Hoe kan zo iets eigenlijk gebeuren? Wat voor ons beiden (voor mij en al de mensen
van wie ik het musiceren niet begrijp) een soort van Zevende Hemel opent, wanneer
wij 't lezen op papier, dat transporteert hen, terwijl zij de tekens welke daar gedrukt
staan aan 't klinken brengen, tot in 't binnenste der Mystieke Roos van Dante's Paradijs,
met meer gemak dan men een trammetje neemt, en zij blijven daar een bovenaardse
nectar genieten tot aan het slot-accoord, terwijl ik arme stakker, als een vliegmachine
waarvan de motor niet aanslaat, geen centimeter van de grond kom, en de anderen
verbaasd nakijk. Wanneer zij dan terugkeren uit hun hoge gewesten, als waren zij
Suso, Tauler en Eckehardt in persoon, doen zij met een joviaal airtje wonderlijke
verhalen over ‘de visionnaire aanschouwing van de hoogste Goddelijke mysteries’,
terwijl ik niets bemerkt heb, noch op het podium, noch in de zaal, noch bij mezelf,
van zulke benijdenswaardige, stratosferische reizen en ervaringen.
Een hele Bach-week lang heb ik nu deze vreemde kloof, duizelingwekkende
afgrond, en onverenigbaarheid van opinies bespeurd, iedere dag scherper, en ik vraag
mij af hoe zo iets mogelijk is. Sinds jaren draag ik het Wohltemperiertes Klavier en
de Kunst der Fuge met me mee, van hier naar ginds, van ginds naar hier. Als ik beu
was van alle muziek, greep ik naar die dingen, en ik vond er nieuwe lust. Ik weet dat
ze voor Beethoven waren als de Bijbel, of als Plutarchus. Hij vond er blijkbaar
analogieën met zijn eigen geluid, of echo's zijner eigen wensen. En gij kent de viriele
en tedere, de gepassionneerde, heroïsche gevoelswereld van Beethoven, niet waar?
Ik weet ook, hoe elke keer dat Liszt op bezoek kwam bij zijn vriend Wagner, die als
revolutionnair in ballingschap zwierf, de grote klavierkunstenaar door de componist
van Tristan (die geen piano kon spelen) naar een Erard getroond werd om hem die
Bach, welke hij slechts lezen kon, te laten horen. Wagner vond in deze klanken een
harmonie met zijn eigen stem, met zijn eigen innerlijke roerselen. En gij kent het
sensuele, het demonische het epische, het lyrische verbeeldingsklimaat van Wagner,
niet waar? Ik weet eveneens dat Chopin, alvorens een concert te geven, zich altijd
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in de sfeer bracht (in zijn eigen sfeer!), door het spelen van een aantal pagina's uit
het Wohltemperiertes Klavier. Ik weet ten slotte hoe dikwijls ik Diepenbrock naar
zijn Erard zag gaan om te beginnen met een preludium of fuga van Bach als inleiding
en inwijding tot zijn eigen muzikaal domein. En gij kent ongeveer de elegische en
extatische (de ‘broze en grandioze’) harts-uitingen van Diepenbrock, niet waar?
Met geen enkel psychisch spectrum dezer vijf meesters, die tot Bach in de intiemste
betrekking stonden, ontdekte ik gedurende onze ganse Bach-week enige mogelijkheid
van verwantschap of aanknoping. Niet bij hen die uit Basel kwamen en op
antiekiserende violen, fluiten en clavecimbel, een gemechaniseerde Bach vertolkten,
die op rolletjes liep naar een oneindigheid, welke mij een woestijn leek van de
ernstigste en grauwste plichtsbetrachting. Noch bij Stefan Askenase, die eentonig
en zelfs niet zonder fouten, zijn preludia en fuga's reciteerde als een schooljongen
het van buiten geleerde lesje. Evenmin bij de bewerking en uitvoering van de Kunst
der Fuge onder verantwoordelijkheid van Anthon van der Horst, waar met
voorbedachten rade ieder menselijk accent, iedere suggestie van gemoedsbeweging
scheen te worden vermeden en geschuwd.
Moet ik dan zonder meer het getuigenis schrappen en loochenen van vijf meesters
der muzikale ontroering, die Bach beschouwden en beoefenden als een aansporing
tot wat zij bereiken wilden, als voorbeeld hunner artistieke drift?
Dat zou redeloos zijn. Want ik behoef slechts even te bladeren in de ongelooflijk
magnifieke Fuga XI van de Kunst der Fuge. Het is onmogelijk om in dit stuk iets
anders te zien dan een tot zang en klank geworden Matthias Grünewald. Naast de
chromatiek dezer buitensporig expressieve, fantastische compositie, lijken alle
soortgelijke raffinementen van Tristan und Isolde haast op probeersels van een goede
leerling, en naast zulk een exploratie tot in de verste schuilhoeken ener menselijke
ziel, wordt elke latere zelfbekentenis van een componist haast elementaire en
primitieve psychologie. Het is pure onzin om een drama als deze Fuga XI te verstarren
tot een ijzige verglijding van tonen, waarin men ten hoogste het leven nog gissen
kan.
Aan menig hoorder echter schijnt zulke passieloze mededeling ener muziek, die
tot Bach's stervensuur toe opbruiste uit een felle reflex op vreugde of leed, de gave
te schenken der vergetelheid. Zichtbaar verwijlen velen in een nirwanisch land, dat
voor mij vol raadselen is. Hoe geraken daar die aandachtige luisteraars, wier ogen
zelfs zwijgen? Terwijl bijna zonder enig accent, als 't ware gedesincarneerd, de
melodieën van Fuga XII op hen aan golven en herhaaldelijk bezwijmen (gelijk bij
fading van de radio), zou ik de macht willen bezitten om elk hunner gedachten te
lezen, en elk hunner gewaarwordingen te volgen. De merkwaardigheid dezer Fuga
ligt hierin, dat niet enkel de vier stemmen, waaruit zij bestaat, omgekeerd gespeeld
kunnen worden, maar even goed ondersteboven, zodat de bas sopraan wordt, de tenor
alt, en vice versa. Tegenwoordig, nu de wetten van de samenklank veel elastischer
zijn, is zo'n goocheltoer kinderspel, doch toenmaals vereiste die muzikale uitbeelding
van de oude occultische formule ‘Boven is onder en onder is boven’ een
geestesconcentratie, welke niemand heeft kunnen opleveren behalve Bach. Maar
zelfs voor deskundigen is het waarnemen van dit mirakel volstrekt onmogelijk
gedurende het horen, en enkel toegankelijk door verstandelijke analyse, zoals men
van de wortel tot de bloem het functionneren ontleedt ener plant. Wat blijft er dan
over voor de luisterende leek, wanneer men aan het wonder zijn droom, zijn kleur
ontneemt, dit wil zeggen, wanneer men die fuga afrolt zonder enige menselijke
intonatie en expressie? Wat kan er dan omgaan in 't hoofd van die luisterende leek?
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Op de drempel van de dood kon de extravagante dwang welke Bach zich oplegde
geen ander doel hebben dan de brand en de gloed zijner ziel te vermeerderen tot het
hoogst bereikbare vuur. Want dat is het doel der ascese.
Czerny (leerling van Beethoven) begreep dat nog, toen hij ruim honderd jaar
geleden in zijn uitgave van de Kunst der Fuge een aantal voordrachtsaanwijzingen
noteerde. Dat was geen gebruik in Bach's tijd, omdat de muziek vanzelf sprak.
Vandaag worden de uitdrukkingstekens weggewist, omdat muziek nog wel klinken
en rinkelen, doch niet meer spreken mag. Wij hebben dit allemaal veranderd en,
misschien in de hoop dat 't beter zou gaan, de ziel gedood. Maar wie heeft gelijk?

De muziek is begonnen
Tot een eind in de Verhulststraat lag het Concertgebouw achter een heining van
gechromeerde en geglazuurde wagens die aangereden waren om de
abonnementsuitvoeringen ermee te openen. Wat kan een moderne automobiel sierlijk
zijn en van goed ras! Ik had bijna buiten willen blijven om ze stuk voor stuk te
bewonderen, en elke mentaal even te aaien, zoals men dat doet met een paard.
Want om de waarheid te zeggen moet ik bekennen, dat de muziek die gespeeld
zou worden, mij minder aantrok dan een mooie acht- of twaalf-cylinder. De ouverture
tot Gluck's Alceste is een prachtig ding, maar wanneer ik haar gehoord heb zou ik
het drama willen zien, en hierom werd ze gecomponeerd, zoals Gluck trouwens zelf
schreef, als een inleidend hors-d'oeuvre, waarop iets volgen moet. Van Bartok's
viool-concert herinnerde ik me nog duidelijk de mechaniek en de inrichting: even
precies en even verbazingwekkend intelligent als zo'n perfecte motor, maar minder
handelbaar, veel minder doeltreffend ook, en het leek me niet dat zelfs Yehudi
Menuhin deze vernuftige constructie van tonen volgzaam genoeg zou kunnen maken
om haar met gelijke gemakkelijkheid te assimileren als de lijnen, de kleuren en de
verborgen kracht van een dier magnifieke machines. Dan was er nog de grote en
laatste symphonie van Schubert. Ik meende haar te kennen tot in haar hoekjes en te
weten wat ze mij te geven had. Haar zangerigheid lokte mij niet; ik duchtte haar
lengte. En minstens de helft der hoorders, zou ik durven wedden, trad met zulke
voorgevoelens het Gebouw binnen.
Voor Gluck en Bartok hadden wij juist geraden. De ouverture, gespeeld in een
klassieke gedragenheid vol allure en expressie, eindigt als met een vraagteken en liet
ons besluiteloos. Gedurende het ganse viool-concert van Bartok was Menuhin
onovertrefbaar. Hij heeft al zijn innerlijke zekerheid herwonnen van vroeger en zijn
feilloos meesterschap over stok en snaren. Maar Bartok deed me denken aan de
dichters en prozaïsten van twintig jaar geleden, die goochelden met de verbluffendste
beelden en sensaties, welke men één voor één uitstekend begreep en zonder moeite
registreerde, doch waarvan men tevergeefs de interne samenhang zocht, waaraan
geen touw viel vast te knopen. Bij proza of poëzie is deze techniek desnoods geen
bezwaar, want als men niet gesnapt heeft leest men de pagina nog eens over om te
proberen of het beter lukken wil. Bij muziek echter is dit hulpmiddel niet bruikbaar.
Omdat zij gebeurt in de tijd gaat zij onverbiddelijk door. Op geen enkele der seconden
welke zij duurt kan men terugkomen. Geen enkele harer bewegende ogenblikken
kan worden achterhaald. De indruk welke ons in het moment zelf niet bereikt raakt
voor immer teloor.
Onder Bartok's viool-concert, hoewel het voor de hedendaagse hoorder nergens
problemen behelst, had ik onophoudelijk de gewaarwording dat alles mij ontsnapt.
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Men wordt er heen en weer geslingerd door impressies die elkaar voortdurend
verdrijven, tussen welke men hopeloos zoekt naar onderling verband, geleidelijkheid
en continuïteit. Daar ik niet te traag van geest ben om zijn Concert voor Orkest
normaal op te vangen, verklaar ik mij de ongrijpbaarheid van zijn viool-concert door
de veronderstelling, dat Bartok zeer systematisch gewerkt heeft aan wat de structuur
en de architectuur betreft, doch dat hij in de ordening der emotionele elementen, der
over te brengen gevoelsstromingen alle methode, alle logica, alle psychologie vergat,
waarom dan ook, of sterk verwaarloosde. Zo kan een compositie ‘cerebraal’ worden
wegens een tekort aan intellect. Het blijft natuurlijk de vraag of men na tienmaal
horen een voldoende overzicht van de episoden zou krijgen om in de handeling te
worden meegesleept. Doch dan is muziek geen magie meer. Het leek mij dat de
meeste hoorders er niet anders over dachten en voornamelijk applaudisseerden om
Menuhin tot een toegift uit te nodigen die hen meer bevredigde. Hij voldeed aan deze
wens en maakte ieder gelukkig met een ongeëvenaard zingend en hemels ruisend
voorgedragen prelude van Bach. Wij voelden het onmiddellijk: Bach verstond de
kunst der noten, en bovendien de kunst om zijn innerlijke energieën, zijn impulsen
te ordenen, te vermenselijken.
Maar bij de grote symphonie van Schubert had ik als een onwetende gerekend
buiten Van Beinum. Blijkbaar ken ik hem niet genoeg, en heb ik, zoals deze of gene,
te weinig spontaan vertrouwen in hem. De kans echter, die ik altijd najaag, om terug
te keren tot de heldere onbevangenheid van toen het leven aanving, en het bewijs,
even heftig verlangd, dat men weer onbeschreven kan worden als de wassen matrijs
voor een gramofoonplaat waarin nog geen teken gegrift is, die kans en dat bewijs
werden aan ieder hier verleend. Het gehele werk klonk als een andere, als een nieuwe
en onbekende Schubert. Men stond voor het aangrijpende wonder, dat een kijk op
het leven, op de aarde, zo verheugend en tegelijk zo onbetwijfelbaar kon zijn als de
visie op de dingen welke hier geïnterpreteerd werd door de melodie en een ideale
orchestrale klank. Men stond voor het drie kwartier lang ononderbroken wonder, dat
er in een ondefinieerbare kwasi mythologische tijd iemand geleefd had die, vlak na
de moordendste oorlogen, en ondanks alle persoonlijke desillusies, de kracht bezat
om in tonen de tolk te zijn en de handhaver ener zo ongelooflijk bekoorlijke wereld.
Zelfs de melancholie van het mineur werd hier lichtend en vitaliserend.
Nu ik erop terugzie, en zonder Schubert voor rembrandtiek te houden, zou ik de
uitvoering dezer symphonie willen vergelijken met een schoongemaakte Nachtwacht.
In honderden details, waarvoor ik duizenden woorden zou nodig hebben om ze naar
verdienste te analyseren, hoorden wij een geheel nieuwe compositie, van de eerste
tot de laatste noot gewaarmerkt door de echtheid ener zingende jeugd, die de
schaduwen kent, maar ook de prijs en de gelukkigheid van 't leven. Van Beinum
heeft zijn vacantie uitstekend gebruikt. Zoals een ander zich voorbereidt op zijn rol
in een vermaard toneelstuk, zo heeft hij zich geconcentreerd op deze symphonie van
Schubert en zich ermee vereenzelvigd in een overal verrukkende, overal motiveerbare
en exacte herschepping.
De muziek is herbegonnen. Gaarne had ik met hetzelfde enthousiasme de violist
Christian Ferras herdacht, de jonge laureaat van de Scheveningse wedstrijd. Doch
in zijn spel vond ik slechts beloften voor de toekomst en in de solo-sonate van
Honegger, welke hij introduceerde, slechts studie-materiaal en copie der klassieken.
De enige ervaring, welke ik zou mogen plaatsen naast die Schubert in het
Concertgebouw, is de avond toen Braïlowsky de laatste sonate van Chopin speelde
met een virtuositeit, een lyriek, een bezetenheid en een vaart, waaruit voor de
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neutraalste der aanwezigen de zekerheid opbruiste als een fabelachtige maar niettemin
enorme evidentie, dat muziek het beste gereedschap is om de kostelijkste euphorie
te vervaardigen, wanneer men het hanteren kan.

Een Stradivarius
Wie een instrument zou willen horen, dat opzichzelf een bron is van muziek, een
echte accumulator, een natuurlijke ontwikkelaar van muziek, ook al glijdt de speler
maar even met de hand langs de snaren, en een zó treffende mededeling van muziek
dat iedereen er de oren voor spitst, alsof een zonnestraal plotseling begon te klinken
in de dageraad, - wie ooit zo'n instrument wil horen moet gaan luisteren naar de
violoncel waarmee de Amerikaan Edmund Kurtz hier zijn eerste concert gaf.
Men vertelde dat het een Stradivarius is. Ik weet daar niets van, want ik heb niet
in zijn binnenste gekeken, ken zijn stamboom niet, en ben geen antiquaris, doch
slechts een gewoon hoorder, niet beter gedresseerd om geluiden te onderscheiden
dan een ander. Het zou dan een der tachtig violoncellen zijn, welke tussen 1666 en
1735 gefabriceerd werden door de meester van Cremona, en waarvan Hill, de fanatieke
Stradivarius-specialist uit het begin onzer eeuw, er vijftig achterhaalde na alles te
hebben afgezocht. Hoeveel zijn er nu nog?
Maar al kwam men zeggen dat het instrument van Kurtz een paar jaren geleden
is afgeleverd door een moderne werkplaats, ik zou het niettemin houden voor de
prachtigste violoncel die ergens gemaakt of gevonden kan worden. Hij is
onovertrefbaar en onbeschrijflijk. Een ding om verliefd op te worden zoals op
sommige schilderijen, die men zou willen stelen om ze elk ogenblik bij zich te hebben.
Hij gonst en zingt mij nog in de herinnering; ik zal hem stellig nimmer vergeten,
zoals men de beste uren van het eigen leven nooit vergeet.
De manier waarop hij met alle vier zijner snaren zich leende voor de vliegensvlugge
fiorituren in een verbazende toccata van de oude Frescobaldi, van boven naar beneden
ritselend als het zwierend glissando ener harp, de manier waarop hij een verbluffend
ijl pointillisme van de snelste tonen liet ruisen in de uiterst boeiende sonate van
Locatelli, of arpeggiando's, toverachtig zoemend als een gong, in een stilte die opeens
gewijd wordt omdat zo'n klank daar fluistert, of een peilloos diep pizzicato op de
laagste snaar, galmend als de klokken van een toren welke men alleen gezien heeft
op een tekening of door een gedicht, en de manier waarop hij elke stem suggereerde
die men denken kan, met een volmaakte schoonheid in iedere sonoriteit, - werkelijk
- ik geloof dat ik deze gewilligheid, deze onbegrensde en sublieme bruikbaarheid
enkel nog ontmoeten zal bij de violoncel welke bespeeld werd door Edmund Kurtz.
De man trouwens die hem hanteerde is een virtuoos voor wie het moeilijkste overal
gemakkelijk schijnt. En ook zijn begeleider Anthony di Bonaventura (zelden zag ik
zulk een instinctieve eenheid van tweeheid) gaf in harmonie met dat wonderbaarlijke
instrument, een magnifieke achtergrond als pianist. Ik hoop dat beiden hier samen
wederkeren, hoewel zij hun eerste concert, financieel beschouwd, vast en zeker
moeten boeken als een deficit.
Zo een onprijsbare Stradivarius, maar in de honderste macht, maar met
honderdvoudige gelijke mogelijkheden is op deze dag het Concertgebouworchest.
Wij hebben Jan Damen, de nieuwe aanvoerder der violen, gehoord in het unieke
meesterstuk van Beethoven, wij hebben Tibor de Machula, de nieuwe leider der
violoncellen, gehoord in het eveneens nog altijd unieke meesterwerk van Saint-Saëns.
Het was onberispelijk, in de strengste zin van dit woord, en hoe critisch men ook
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blijven wil, ik zou geen noot van Damen en Machula kunnen vermelden die niet te
waarderen of te bewonderen was. Wij hebben ook de bazuinen gehoord in het onweer
der ouverture van Rossini's Guillaume Tell, en de engelse hoorn, de fluit, in de
regenboog, die na de storm sereen en onveranderlijk als de cirkel zijn zeven kleuren
schrijft te midden der wolken, wij hebben de trompetten, de hoorns, het ganse korps
der strijk-instrumenten gehoord in de bruisende, electriserende finale, waar de
bevrijding van een juk wordt gezongen.
Wie ter wereld doet het na? Wie evenaart hen in lichtheid, in juistheid en in
expressie? Niemand. Wij hebben ook gehoord hoe het Andante van een der laatste
piano-concerten van Mozart werd aangeheven, voortgezet en voltooid als een lange
en aanbiddelijke pauze tussen tijd en eeuwigheid, als een dier minuten, waarin ieder,
zonder dat men begrijpen kan waarom, zich zwevend voelt, en verlost van elke
zwaarte, alsof wij aarzelden, alsof wij waren opgeschort tussen een menselijk en een
goddelijk zijn. De solist Robert Casadesus voleindigde hier deze magie. Maar zij
was begonnen en gesteund door elke klank, die als de geluiden van zomeravonden,
oprees uit alle instrumenten van het orchest.
En denk nog aan de korte, mijmerende en klagende phrase van de fagot, in het
‘Concertstuk’ van Weber, even alvorens het simpele, maar waarlijk dionysische
marsje inzet, dat de hele zaal eensklaps in rep en roer bracht, in een verrukking, alsof
een fantastisch beminnelijke verschijning op het podium haar intocht deed. Bravo
Van Beinum. Om zulke spanningen op te stapelen, en zulke overrompelingen teweeg
te brengen met niets dan een paar tonen en eenvoudige rhythmen, moet men een
instrument hebben, dat een bron, een haard, een accumulator is van muziek, en dat
met weergaloze gewilligheid, gevoeligheid en precisie aanspreekt.
Herdenk dan ook het nachtelijk gemurmel der twee fagotten, later van de twee
clarinetten, in de Rapsodie espagnole van Ravel, de slot-maten der Malaguena, die
in de lucht verdwenen alsof de klanken zichtbare feeën waren, en de Feria, die als
een warme en bedwelmende dwarrelwind, overal muziek strooiend, opwervelde uit
het orchest. Herdenk de ganse symphonie van Mozart, met haar onvergelijkelijke
lichtvoetigheid, zachtheid, vrolijkheid, ernst, tederheid, kracht en jeugd. Bravo Van
Beinum, die deze alchemistische mixtuur maakte met een klein orchest. Dikwijls
mimeerde de dirigent als een choreograaf. Ik heb ieder gebaar gewikt en gewogen.
Geen enkel was ingestudeerd. Elk harmonieerde met de melodieën van Mozart, en
niemand van de Sadler Wells balletten, niemand van de Ballets des Champs Elysées,
of van elders, zou hem dit hebben verbeterd. Er waait een goede moesson. Hoewel
alles nieuw bleek en van de zuiverste artisticiteit, heeft iedereen dat met enthousiasme
weten te bewonderen.
Zo een onschatbare Stradivarius was ook het complete orchest, tot aan tuba, pauken
en trommen in de zesde symphonie van Ralph Vaughan Williams. Ook aan dit stuk
heeft Van Beinum zich totaal gegeven als aan een meesterwerk. Want hij is niet
gierig, zelfs niet zuinig met de lyrische drift, die in deze herfst uit hem opwelt. Hoe
zou een kunstenaar als hij, daarmee spaarzaam kunnen omgaan? Dat vuur wil branden.
Waar het ook maar kan. Zelfs om in Vaughan Williams de illusie te storten van een
ware gloed.
En de dirigent vergiste zich niet. Er hebben door het hoofd van deze bejaarde
Engelse componist merkwaardige vermoedens gedoold en emoties van een profetische,
apocalyptische overstelpendheid: Alle rumoer, alle geweld van de ontzinde, menselijke
bedrijvigheid eindigt in een ijzige stervensstilte. Deze aanschouwing ontsluiert niet
de volledige zin der mysteriën van het leven. Slechts een gedeelte. Slechts een
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betrekkelijk en eenzijdig aspect. Zulk een standpunt zou onder een tijdelijke en kleine
gezichtshoek aangrijpend en vermurwend kunnen zijn. Maar terwijl Vaughan Williams
beschikt over een zonder twijfel superieure techniek en over een mathematische
consequentie in de doorvoering zijner gedachte, deze gedachte zelf laat hem in de
steek. Om de eenvoudige reden dat niemand, zolang hij leeft, de veronderstelling
aanvaardt van een bewegenloze, zwijgende dood, waartoe deze symphonie ons zou
willen overhalen. Wijl een dergelijke verkleuming en vernietiging voor ons, zolang
wij ademen, niet aanvaardbaar is, ontbreken bij Vaughan Williams de klinkende
‘ideeën’ om haar te vertolken. Het wezen der muziek is en zal immer blijven, dat zij
niet de dood wil, niet de stilte, maar het leven en de geluiden, de ‘ideeën’ van het
leven. Ondanks een magistrale techniek, lukte het de componist nergens om ons te
lokken naar zijn afgrond. Het Niet kunnen wij denken. Voor dit Niet bestaan geen
melodieën, bestaat geen overtuigende zang, en dit bewees de symphonie van Williams.
Ondanks alle expressiviteit van een Stradivarius in de honderdste macht, die in deze
uren (en mogen zij duren!) het orchest is van het Concertgebouw.

Muzikaal feest en fiasco
In het zaaltje van het Vondelpaviljoen, waar op een muur de verbanning uit het
paradijs staat geschilderd en de engel met het vlammende zwaard, sinds daar het
Internationaal Cultureel Centrum zich vestigde, werd Vrijdagavond Henri Zagwijn
gehuldigd, die deze zomer zijn zeventigste jaar bereikte.
Toen wij onder vliegende storm de hall binnen kwamen, verwelkomde ons, behalve
de portier en de dame van de vestiaire, een romantisch houtvuurtje in een open
schouw, waar het klagen van de wind slechts ontbrak, omdat het overstemd werd
door het gedruis van een opgewekt gekeuvel.
Dat beloofde een gezellige avond. Maar zodra wij de ruimte betraden, waar een
kleurige wand de fout herdenkt van onze eerste moeder, voelden wij ons bij de nek
gegrepen door een mysterieuze klamme kou, hoewel de thermometer op zijn minst
achttien graden Celsius wees. Het was er aardig vol, gelijk in een goed
geproviandeerde, reusachtige ijskast. Wij keken even rond en bemerkten enkele
vrienden, die poogden te glimlachen, ofschoon dezelfde geheimzinnige verkilling
hun was aangewaaid. Doch wij bespeurden nauwelijks een onzer collega's-critici.
Ogenschijnlijk interesseerde Henri Zagwijn hen niet, en met hun allen waren zij
getogen naar de neger-bariton Todd Duncan, niettegenstaande zij een paar dagen te
voren reeds Aubrey Pankey hadden gehoord en bewonderd, een andere neger-bariton.
Ook de helft van het ‘uitvoerend comité’ (onder bescherming van Z. Exc. de Minister
van K., O. en W.) had zich niet kunnen bewegen om te gaan luisteren naar de muziek
van iemand, die zij huldigen. Zulke symptomen van gezindheid ontsnappen aan geen
enkele waarnemer, ook al zou hij stekeblind zijn, en van begin af was het duidelijk,
dat zelfs de engel met het vurige zwaard deze prettige koelcel niet had kunnen
ontdooien.
Ja, Holland telt ten naastenbij 190 componisten, wat niet te veel is op een bevolking
van acht millioen (vóór de oorlog waren er in Frankrijk 40.000 kunstschilders!), en
ieder heeft een dak boven zijn hoofd, een geklede jas als het nodig is, en de kost.
Ieder heeft daarbij nog bescheidenheid, nederigheid, geduld en een onuitputtelijk
productievermogen. Geen hunner verbeeldt zich, dat hij kan concurreren met een
neger-bariton uit Amerika. Er valt dus niet te jammeren. Men hoeft ook niet bang te
zijn, dat iemand ruiten zal gaan ingooien bij een der tienduizenden concerten, welke
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jaarlijks worden gegeven in het land der 190 componisten, en waar zij zo goed als
nooit op een programma verschijnen.
Is het niet roerend? Toen het Genootschap dezer componerende verschovelingen
meende, dat er voor de zeventigste verjaardag van een onverdroten illusionist iets
meer behoorde te worden gedaan, dan een mager berichtje in de kranten, en naar
Zagwijn ging om hem te vragen, wat hem het meeste genoegen kon bezorgen, zei
de brave man, die onze Nestor wordt genoemd, en die zeker van Nestor de wijsheid
bezit: ‘Geef mij maar een “levend cadeau” in de vorm ener uitvoering van Nederlandse
muziek, en als je wilt, voeg er dan ook iets bij van de jubilaris!’ Is het niet aandoenlijk,
en om met de hele familie een klaterende triomfmars te ondernemen door het ganse
huis, van de kelder tot de zolder, gelijk onze vermaarde Oubol onlangs deed? Voor
Zagwijn ondertussen was dat, zoals de Fransen zeggen, een trekpleister op een houten
been.
Aldus geschiedde. Wij kregen een strijktrio van Koos van de Griend, dat bekende
motiefjes vermaalt volgens het procédé der rederijkers en der leerboeken, maar met
een modern vernis, waardoor het antieke nieuw schijnt en het nieuwe antiek wordt.
Gedateerd 1946. Men gaf de Kleine Suite voor viool en piano van Bertus van Lier.
Gedateerd 1935. In alle vijf delen dezer compositie is vinding, melodie en expressie.
Maar enkel het derde (Allegro molto) geeft de indruk van een ongeveinsd innerlijk
gebeuren, en boeit. Wij kregen voorts een groep liederen van Diepenbrock, waaronder
Mignon, van Goethe, dat ik nimmer hoorde. Gedateerd 1884. Zij werden gezongen
door Jouck Cuperus, die zeer mooie tonen heeft in de laagte, doch de hoogte niet
voldoende beheerst, en die zich moet ontwennen om alles te zingen met dezelfde
optimistische physionomie. Het verbaasde mij, dat deze Mignon, opduikend uit de
golven ener onherroepelijk voorbije wereld, zo weinig slijtage vertoonde. Wanneer
iemand een vonk genie heeft, dan bewoont die hem op elke leeftijd en dan realiseert
zij zich in onverschillig welke techniek.
Het een en het ander werd ontvangen met obligaat applaus, naar de regels der
elementaire wellevendheid. Ook de werken van de jubilaris. Zijn ballade voor harp
(gedateerd 1948) is zeer vernuftig geschreven voor het instrument met de zeven
pedalen, het enige speeltuig dat sinds de Egyptenaren van Cheops zijn plechtige,
hiëratische vorm behield ondanks vele vernieuwingen. Rahel Mengelberg tokkelde
haar speeltuig met een gemak alsof het, zoals eertijds, maar een achttal snaren had,
geen modulaties toeliet, en niet het honderdste der expressie mogelijk maakte, welke
deze muziek in zich droeg. Maar men moest zich reppen om de soliste een boeket
rozen toe te reiken, alvorens het vleugje enthousiasme, dat de mensen konden
opbrengen, was bedaard.
Gelijke karige eer werd betuigd aan de ‘Eenzame wake’, vijf liederen op teksten
van Karel van de Woestyne, voorgedragen door dezelfde zangeres, en eveneens
begeleid door Henkemans, die een toucher heeft om een middelmatige vleugel te
dwingen tot goed klinken. Over de compositie zelf (gedateerd 1948), waarnaar werd
geluisterd, alsof men het al lang wist, durf ik nauwelijks iets te zeggen wat op lof
lijkt, want in zo'n stemming van behaaglijk indifferentisme gelooft iemand zichzelf
niet meer. En stellig verwacht geen enkel der aanwezigen, misschien Zagwijn niet
eens, dat ik een dithyrambe zal afsteken op het sextet voor drie violen, alt en twee
violoncellen, gedateerd van 1932. Toch jeukt mij de lust om te zeggen, dat ik dit
sextet, wegens zijn originele structuur, zijn ononderbroken muzikale stroom, zijn
natuurlijke warmte, zijn prachtig coloriet en zijn technische gedurfdheid, beschouw
als een der weinige meesterwerken, die gedurende deze eeuw zijn geschreven in
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Holland. Ik feliciteer het Sweelinck-kwartet, bijgestaan door Dick de Reus en Piet
Lentz, voor zijn uitvoering, welke het accent had der toewijding.
Te oordelen naar de programma's onzer grote concert-inrichtingen zou men zweren,
dat Henri Zagwijn nimmer heeft gecomponeerd voor orkest. Daaruit blijkt slechts,
welk een verschrikkelijk ontmoedigend baantje het is om hier in Holland, waar we
zo veel welvarende musicologen, musicographen, professoren en doctors hebben,
componist te willen zijn. Om gepousseerd, achternagelopen, gespeeld en herspeeld
te worden, moet men blijkbaar een zeer bijzondere staat van verdienste bezitten gelijk
Henk Badings.
Doch als het schrale feest, dat Zagwijn zich moet getroosten, mij weinig verheugde,
het aperte fiasco, waarmee in het Concertgebouw een reprise der tweede symphonie
van Badings werd bestraft, deed mij een pleizier, waarvoor ik onverholen uitkom.
Het was een uitstekende les voor wie zij past, hetzij voor de directie, welke hunkert
naar een Duitse toon, hetzij voor Van Beinum, die zich zulke wensen nog laat
aanleunen. Enkele tientallen aanwezigen verlieten de zaal, voordat de muziek begon.
Zij hadden zonder twijfel gelijk. Maar ongeveer tweeduizend anderen desavoueerden
deze muziek, na haar te hebben aangehoord, met een zwijgende afkeuring, die
sensationeel was wegens haar unanimiteit. Zij hadden nog een tikje meer gelijk.
Want vriendelijk zoekend, ontdekt men misschien drie of vier draaglijke episoden
in dit werk, die enig talent aanduiden. Heel de rest echter is opgeschroefd en
opgeblazen geschetter van koper, gerammel van trommen, ijdel, zinledig, doelloos,
gedachteloos lawaai, zonder een zweem van overwogen constructie. Het verwonderde
mij, dat Pijper zulk een onvolwassen leerling afleverde. Ik begreep ten minste, waarom
hij zich later van hem verwijderde, toen hij Badings zag evolueren naar zulk
bombastisch en leugenachtig maakwerk.
Het vallen van zo'n baksteen was jammer voor het orkest en de dirigent, die deden
wat zij konden om al deze topzwaarheid van de grond te heffen. Het was daarenboven
fnuikend voor Claudio Arrau, die als compensatie het vijfde piano-concert van
Beethoven speelde. Omdat Badings had gehamerd met koper en slagwerk, meende
men, onder het voortvloeien van een obsederende impressie, dat ook Arrau hamerde
op zijn vleugel. Het was pure suggestie. Hij pianoteerde als een virtuoos, in de meest
gewone internationale stijl. Ik had andere bezwaren: Niet eens de aanhef van het
adagio, subliem geïntoneerd door het orkest, kon hem verbidden tot diepere aandacht
voor de muziek.

Zeven dagen muziek
Als ik mij laat gaan op de herinnering en aan de uren van elke avond die muziek
werden, weer een naam geef en gestalte, wèlke der verschillend natrillende schimmen
heeft dan de meeste realiteit en herdenk ik het liefst?
Eerst verschijnt Elisabeth Rutgers. Zij is sopraan. Een jaar of tien geleden vertrok
zij naar Wenen en kreeg daar een engagement aan de Staatsoper. Verleden week
keerde zij terug naar haar geboortestad Amsterdam, gaf een concert voor een bijna
lege zaal, en ieder die haar hoorde wenste in zijn hart dat zij niet weer wegging.
Niemand wist, alvorens zij het zong, dat En Sourdine van Debussy een zo
aangrijpend lied is. Menigeen was vergeten, dat in Clair de lune, eveneens van
Verlaine-Debussy, een zo onmiddellijk mededeelbare poëtische en muzikale extase
verborgen lag, totdat zij die verrukking opnieuw levend maakte. Ook in Schubert,
Moessorgski, Ravel en Hugo Wolf klonk iedere noot bewonderenswaardig. Zelfs in

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

de tweedehands liederen van Joseph Marx. Zij heeft een prachtige stem, een volmaakte
techniek, een buitengewone begaafdheid voor de juiste en waarachtige cadans van
alle melodie, het vermogen om zich direct te verplaatsen in elke psychische situatie,
zij is een der zeer weinige artisten wier gelaatstrekken onder het zingen niet misvormd
worden doch de normale lijnen behouden, en bovendien bezit zij het geheim van dat
je ne sais quoi, waarmee kunstenaars de dingen transformeren in sensaties van warme
kleur en onberekenbaar geluk. Op dit ogenblik is Elisabeth Rutgers verreweg de
beste, de grootste onzer zangeressen. Het zou een gunstig teken zijn wanneer zij hier
bleef.
Na haar zie ik Susan Slivko. Onbekende pianiste, Poolse van afkomst, wonend in
Engeland. Jong, mat-wit, ovaal gelaat onder ravenzwarte, golvende haren; slanke,
rijzige figuur in strak, zwart fluweel met zilverige kraag. Om geschilderd te worden
op een achtergrond van rood, of azuur vermengd met gouden gloed. Zij speelde voor
een bijna lege zaal. Maar alles wat door deze prinses der Renaissance, als het ware
opkomend uit een graftombe, gespeeld werd, was origineel, natuurlijk, boeiend en
meeslepend. Nooit hebben wij het stretto der finale van Beethovens Appassionata
horen aanrukken in zo snelle, dolle en streng accurate, bliksemende vaart. Haar
vliegende, zwevende Scarlatti was weergaloos van ijle, behaaglijke blijheid. Het
preludium en fuga in cis majeur van Bach emaneerde de glans en de vreugde ener
zuidelijke zon, zoals Bach zich die gedroomd en verlangd moet hebben, terwijl hij
dat schreef. Voor zover mij heugt is Susan Slivko de eerste en de enige, die een
nieuwe visie gaf op de sonate met de treurmars van Chopin. Zij kan dat nergens en
van niemand geleerd hebben. Zijzelf haalde dat uit de muziek. Zeer rigoristisch,
zonder romantische grilligheden, maar uiterst suggestief en expressief, ondanks de
strengheid. Ik heb zo'n idee dat Chopin zelf haar zou hebben toegejuicht en graag
geprezen, na zulk een verrassende en overal motiveerbare herleving van wat hij
gevoeld en gedacht had.
Pas nu bemerk ik langs mijn innerlijke horizon de figuur van Laurens Bogtman.
Hoe is het verklaarbaar, dat deze zanger met een veilige techniek en een geluid dat
gemaakt schijnt van de edelste klokkenspecie, niet allereerst mij tot herinnering
dwingt, en ook dat hij nog altijd optreedt voor een half-gevulde zaal, die hem
ongetwijfeld waardeert, maar zonder hartstocht? Er is werkelijk niets, dat men hem
zou kunnen verwijten. Alles leek uitstekend. Zou echter Moessorgski tevreden zijn
geweest over zijn Chants et danses de la mort? Was A. Roland Holst, de dichter van
‘Dit Eiland’, waar in acht regeltjes het oude menselijke raadsel zingend wordt, van
‘In den regen’, waar de oude menselijke verlorenheid murmelt, en was Henriëtte
Bosmans, die deze verzen omwikkelde met ijl geluid dat dof parelde als nat herfst-rag,
waren de dichter en de componiste geheel bevredigd door deze projectie van hun
droom op een podium? Ik geloof het niet. Maar slechts een klein deel der schuld van
deze onvoldaanheid lag bij Bogtman. Zeker, zijn expressie is voornamelijk bestudeerd.
Hij benadert de emotie welke hij wekken wil meestal met intellectuele middelen, in
plaats van haar direct te bereiken door intuïtie en instinct. Omdat het echter zo goed
als onovertrefbaar is wat hij doet zou de gebruikte methode minder storen wanneer
de hoorder slechts een greintje steun en compensatie vond bij zijn begeleider Hans
Schouwman. Wat deze pianist sinds enige tijd mankeert is mij onbekend. Hij bedierf
alles. Hij vatte zijn rol op met de machinale onverschilligheid van een dood-gewerkte
repetitor. Iemand, die zelf ook componeert, mag zich niet veroorloven een
accompagnement zo lomp en geestloos af te draaien.
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Hier komen Henryk Sztompka in mijn gezichtsveld en Lili Kraus. Twee virtuozen
der piano. De een was geïntroduceerd onder auspiciën van de Poolse gezant en
aangemoedigd door een menigte supporters, als bij een voetbalwedstrijd. En het zou
verdedigd kunnen worden, dat zulke gebruiken zich voortplanten tot in de concertzaal.
Doch bij de grove, verschrikkelijk slordige en oppervlakkige Chopin-exhibities van
Sztompka, onder de vlag van een land dat vele eminente jonge kunstenaars bezit om
de muzikale traditie van Polen waardig te vertegenwoordigen en op regeringsprotectie
aanspraak te maken, mogen dergelijke officiële bemoeiingen niet anders heten dan
misbruiken, welke spoedig funest zouden blijken, wanneer zij internationale regel
werden.
De andere, Lili Kraus, heeft hier een kring van toegewijden die even critiekloos
tegenover haar staan als Sztompka's landgenoten patriottisch luisteren naar hun
afgevaardigde. Zij heeft die juist op een moment in haar ontwikkeling waar enkel
harde critiek haar nog kan redden. Want al wat zij ten toon spreidt aan vrouwelijke
gratie, jeugdige impulsiviteit en dynamische exuberantie zou uitmuntend en bekoorlijk
kunnen zijn, als het minder ordeloos, chaotisch, luimig, gemaniereerd en dik opgelegd
was. Zo lang Lili Kraus geen twee maten kan spelen in hetzelfde tempo, beurtelings
holt, beurtelings remt, zolang zij geen enkele nuance kent tussen een gebeukt forte
en een geaffecteerd pianissimo, zo lang zij tussen hollen en stilstaan, tussen ruig en
week schommelt met het automatisme van een slinger, zal het mij onmogelijk zijn
om haar monotone eleganties anders te beschouwen en met oprechte condelantie,
dan als een aarts-vervelend mishandelen der beste muziek van Beethoven, Mozart,
Bartok en Schubert. Jammer, omdat zij intelligent is, en geschikt als medium voor
de noten.
Een beetje vaag en onomlijnd, als in de verte, bespeur ik met enige moeite nog
Theo Bruins, die voor de weldadige toehoorders der Maatschappij Caecilia het
piano-concert speelde van Ravel en de Variations symphoniques van Franck. Deze
maand (de 25ste) wordt hij negentien. Zijn vaardigheid evenaart reeds de
ambachtelijke acrobaten van de voortreffelijksten en mag tot roem strekken der
onderwijzing aan het Amsterdams Muzieklyceum. Maar al zijn intonaties blijven
een beetje pril, schuchter, neutraal, passieloos, en ondefinieerbaar.
Voor de intieme kamer kan die Cherubin-achtige onberoerdheid charmant zijn,
soms ideaal. Voor de orchestrale uitspansels is dat gebrek aan reliëf, aan perspectief
een ontoereikendheid. Vergelijk zijn te egale toon met de weelderige, penetrante,
haast brutale zangerigheid waarmee Isaac Stern aan het vioolconcert van Brahms
triomfantelijke accenten gaf. Als ik het voor 't zeggen had zou ik over Theo Bruins
een kort, innerlijk onweer willen afzenden, dat hem en niemand deert, doch waarvan
de sidderende schichten hem de wereld belichten gelijk zij is, en echo's in hem zouden
oproepen die hij nog niet vermoedt. Dit is het enige wat hem nog ontbreekt.
Voortdurend, terwijl de herinnering zwerft, hoor ik de tiktak der symphonie van
Haydn, welke door de Fransen genoemd wordt Het Horloge, door ons De Klok. Al
wat philosophen gefantaseerd hebben over tijd en ruimte, alle psychologische aspecten
van duur en vergankelijkheid liggen gecomprimeerd in het unieke en sublieme andante
van dit werk, waarin Van Beinum Toscanini nabij komt, doch overtreffen zal, zodra
hij een of twee ochtenden van finishing touch over heeft, te midden van gereis en
getrek, dat weer begonnen is voor ons orkest en dat tot elke prijs moet worden
afgeschaft. Want desillusies en tekortkomingen als in Fee Mab van Berlioz zijn
begrijpelijk maar niet aanvaardbaar.
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Waarom denk ik het laatst aan het Calvet-kwartet? Misschien omdat zij het
meesterstuk van Ravel weer interpreteerden zoals dat kort vóór en tijdens de eerste
Wereldoorlog gespeeld werd: poignant, rusteloos, getourmenteerd, met de tragische
en onderbewuste, profetische voorgevoelens van ‘ils n'ont pas l'air de croire à leur
bonheur’. Het is zeer waarschijnlijk die exacte opvatting van Ravel, die even alvorens
weg te zinken, en voor lange jaren, in de gedachteloosheid, zijn Don Quichotte tot
Dulcinée liet zingen. Ah! je bois à la joie! Maar deze heildronk (in extremis) op de
vreugde was geen werkelijkheid. Hij bleef onvervulde wens, gebroken verlangen,
hetzelfde onvoltooid verlangen dat klinkt uit zijn kwartet. Het indrukwekkendste
herdenkt men aan het einde.

Rode dokters en muzikale patiënten
Naar aanleiding der Vijfde Symphonie van Sergei Prokofjeff, vorige week als première
gedirigeerd door Eduard van Beinum, zouden wij de discussie kunnen voortzetten
die Marius Flothuis in de Vrije Katheder van Augustus opende over mijn artikel ‘De
Voorwaarden tot Kunst’ in De Groene van 8 Juli, waar de besluiten getoetst en deels
verworpen werden van het Internationale Muziek-congres, gehouden te Praag. Men
had daar recepten voorgeschreven tot verbetering ener menigte moderne componisten,
wier productie niet blijkt te beantwoorden aan de wensen van de hedendaagse
hoorders.
De congressisten veroordeelden eenparig het individualisme en de subjectiviteit.
Als hoger beroep tegen dit vonnis plaatste ik de namen van een aantal meesters uit
het verleden (Bach, Mozart, Händel, Beethoven, Haydn, Berlioz, Chopin, Wagner,
Debussy), waarvan ik het rijtje zonder moeite zou kunnen verlengen, en die zich
allen kenmerkten door een typische, onmiddellijk karakteriseerbare individualiteit.
Uit dit algemeen verschijnsel (dat men eveneens kan waarnemen in de overige
kunsten, geen enkele uitgezonderd) leidde ik de regel af, dat een uitgesproken
persoonlijkheid de eerste voorwaarde is tot het fabriceren van wat wij conventioneel
noemen ‘schoonheid’ maar wat, zodra wij een tikje verder gevorderd zijn in de
wetenschappen betreffende onze psychologie en physiologie, zonder twijfel herkend
zal worden als het fabriceren van een tot dusverre ongedefinieerd soort ‘fluïdum’,
dat het organisme van hoorder en toeschouwer min of meer weldadig beïnvloedt, en
dat vroeg of laat zeer waarschijnlijk behandeld en bestudeerd zal worden als een der
verschillende stralingssproblemen welke sinds vijftig jaren de menselijke aandacht
trekken.
Waarop Marius Flothuis mij verwijt dat ik mij voortdurend bezighoud met het
verleden, terwijl het bij de Praagse congressisten ging over heden en toekomst.
Maar is het niet een zeer oud gebruik om eerst de doden op te roepen, wanneer
men iets wil kennen omtrent het leven dat worden zal? Men vindt daarvan een paar
treffende voorbeelden bij Virgilius en in de Bijbel.
Als alle dode meesters mij zeggen: ‘zó hebben wij het gedaan; wij hadden liever
een schavot bestegen dan een deel te verloochenen of te verwaarlozen dat ons
essentieel leek in de mechaniek onzer persoon’, zou het dan niet in hoge graad
raadzaam zijn om de regel die zij volgden te houden voor een wet?
Gesteld echter dat die allen zich vergist hebben, kan ik me toch nog op geen enkele
wijze verbeelden, op welke gronden kunstenaars, die denken en voelen gelijk iedereen,
het recht zouden kunnen opeisen om met gecompliceerde of eenvoudige middelen
uitdrukking te geven aan hetgeen iedereen lang reeds weet. Het merkwaardige der
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meesters is, dat zij ons altijd iets nieuws leerden ervaren, of dat zij terugvonden wat
verloren raakte, en herinnerden aan wat vergeten werd.
Omdat Marius Flothuis (aan wie de vertaling en de verspreiding van het Praagse
manifest was opgedragen) de evidente noodzakelijkheid der individualiteit onmogelijk
kon wegcijferen, maakte hij onderscheid tussen individuele begaafdheid (welke hij
per slot wel onmisbaar gelieft te achten, zelfs in een gemeenschap) en de
individualistische ‘houding’ van de scheppende kunstenaar tegenover zijn
maatschappij.
Juist de Vijfde Symphonie van Prokofjeff schijnt mij het bewijs te leveren dat
deze beide hoedanigheden (een individuele begaafdheid en een onindividualistische
aanvaarding der maatschappelijke verlangens) tot nu toe niet verenigbaar zijn in een
enkele mens. Ten minste niet op dit plan der gedachte. Want types als Maurice
Chevalier of Duke Ellington zijn niet minder bewonderenswaardig dan het type
geniaal componist. Maar om verschillende redenen hebben zij een ruimer arbeidsveld,
en ruimer kans op weerklank in het hart hunner tijdgenoten. Ook de ene uitvinding
in de categorie der wereldse bedrijvigheid zal veel sneller gemeengoed worden dan
de andere. Dit hangt af van een aantal factoren, welke de uitvinder meestal niet kan
beïnvloeden en waarom hij niet veroordeeld of geringeloord riskeert te worden. Men
schijnt te Praag en ook in Rusland nog niet begrepen te hebben, dat iets wat vanzelf
spreekt voor economische zaken en natuurlijke wetenschappen, in gelijke mate geldig
is voor de diverse takken der kunst.
Het kan echter altijd geprobeerd worden om de kunstenaar te dwingen zich te
voegen naar de omstandigheden. En de kwestie in hoeverre componisten zich mogen
schikken naar voorschriften van buiten, raakt enkel het geweten der ontdekkers van
muziek. Sergei Prokofjeff's vijfde symphonie dateert uit 1944. Dus uit een tijd, toen
de Russische musici reeds instructies ontvangen hadden van hun bewindvoerders en
deze aanwijzingen opvolgden naar gelang de graad van soepelheid hunner
aanpassingsvermogens, hoewel niet geheel naar de zin van hun lastgevers, zoals
vorig jaar bleek. Deze volgzaamheid en zulke decreten kunnen ons vreemd schijnen,
onvoorzichtig, draconisch of monsterachtig. Maar wij hebben slechts te letten op het
artistieke resultaat.
Ofschoon ik kunstenaars gaarne buitengewone toeren zie verrichten, spijt het mij
nauwelijks te moeten constateren, dat het muzikale resultaat betreurenswaardig
uitviel. Zonder twijfel verwierven symphonie, dirigent en orchest een opvallend
succes bij een Nederlands publiek dat geenszins sovjetistisch gehumeurd is. Tijdens
de pauze weliswaar, na welke Prokofjeff's symphonie gespeeld ging worden, verlieten
enkele honderden hoorders het Gebouw. Zij hadden geen vertrouwen. Waren het de
meest conservatieven of de meest revolutionnairen? Ik weet er niets van. Maar de
minstens twee duizend overblijvenden betuigden nadrukkelijk hun voldoening en
tevredenheid met wat zij te horen kregen, en hechtten impliciet hun goedkeuring aan
de Russische directieven. Zowel uit een Russische als uit een Nederlandse
gezichtshoek beschouwd, lijkt mij dat zonderling paradoxaal.
Zou echter een der ‘Rode dokters’ van Praag de verdediging op zich durven nemen
dezer vijfde symphonie, wanneer hij haar beoordeelt van een zuiver compositorisch
standpunt? Misschien wel. Want al zijn veel dingen niet heilzaam, alles is mogelijk.
Doch wie de symphonie van Prokofjeff ook admitteert als wenselijk en goed, gebruikt
maatstaven van het jaar 1900. En niet volgens normen welke wij vandaag moeten
stellen en handhaven. De instrumentale kleur, de ideeën, de rhythmen, de constructie,
de diverse physische en psychische situaties zijn voortreffelijk uitgebeeld. Omdat
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Prokofjeff een uitmuntend technicus is, volmaakt geschikt om te leveren wat hem
besteld wordt. Doch daargelaten dat hij dikwijls zeer breedsprakig, declamatorisch,
oppervlakkig, en soms ook zeer brokkelig, zeer lyrisch zwijmelend als de engelen
van de bioscoop te werk gaat, wortelt heel zijn gevoelscomplex, heel zijn phantasie
in gisteren. Zelfs in eergisteren. Meermalen, wanneer hij triomfantelijke of
verkondigende melodieën aanheft, spookt de schim van Wagner. De schimmen van
Rheingold en Götterdämmerung! Wanneer hij actueler is en zo'n beetje jazzt, lukt
het hem nooit de stemming van de jazz te transponeren naar het niveau der
zogenaamde ‘schoonheid’ (waar geen ‘kater’ bestaat), wat meesters van eertijds grif
lukte met een menuet, een wals of andere dansen. Er is geen klank in de symphonie
van Prokofjeff, die wij niet reeds kenden. Geen enkele uitvinding, geen enkele
ontdekking welke ons zou kunnen noodzaken om eraan te wennen en onze kennis
der muziek ermee te verrijken, of wij willen of niet.
Marius Flothuis mag mij dan komen vertellen dat De Kunst der Fuga van Bach
door een der Russische gedelegeerden op het congres te Praag genoemd werd als
een werk dat niet ‘formalistisch’ is, en dus volgens de maatstaven van Moscou
geoorloofd. Daar zul je vet van worden, gelijk men drastisch zegt in Amsterdam. De
Kunst der Fuga bereikt over twee jaar de leeftijd van twee eeuwen! Wij zijn er niet
happig naar ons te laten verneuriën. Het ontbrak er slechts aan dat men in Praag en
in Moscou ook de technische en psychische aanwinsten verwerpt van de tijd die
voorbij is! Dat men daar zowel een uitzicht achterwaarts als voorwaarts afsluit!
Wij willen een muziek die niet enkel deugt voor gisteren en eergisteren, maar die
ook nog waarde heeft over twintig jaren, en, als 't kan, over twee eeuwen of twintig
eeuwen.
De werkelijke kunst zal immer inactueel zijn, omdat zij uitvindt en ontdekt, omdat
zij de mensen verder brengt, omdat zij noopt vorige ervaringen of vermoedens te
vermeerderen met nieuwe.
En daarmee afgelopen. Wanneer de theorie van het historisch materialisme tot
spirituele, artistieke ontdekkingen kan voeren moet zij dit bewijzen, daar zij de macht
bezit. Zij zal mij evenwel nimmer van haar vruchtbaarheid overtuigen door zich
parasitisch te voeden met het verleden.
Conclusie: Een kunstenaar kan zich schikken naar een dictatuur die de hoogste
eisen aan hem stelt. Wanneer zij hem uitnodigt of noopt om zich te plooien naar de
lagere, banale actualiteit, is het zijn gewone plicht om zulke bevelen te weigeren en
te verdoemen.

Enige zeldzame tonen
Hoewel er iedere avond twee concerten zijn geweest, en soms drie, waarvan ik geen
enkel heb overgeslagen, ontmoette ik helaas de laatste weken weinig, dat goed of
slecht genoeg was om geciteerd te worden onder de muzikale momenten. Behalve
misschien de guitariste Ida Presti. Zij is even superieur knap op haar instrument als
Segovia en het ligt uitsluitend aan mij dat ik niet betoverd ben geraakt zoals alle
anderen die haar hoorden. Het is zuiver een kwestie van temperament. Ik houd meer
van plein-air-spel à la Segovia, dat ruikt naar de straat, de stal, de herberg, waar
allerlei animaal rumoer en frisse, sensuele lucht uit afdampt, dan van Ida Presti's
buitengemeen artistiek, maar binnenkamers, zeer kunstig geparfumeerd, een beetje
decadent getokkel.
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Behalve ook de Zuid-Afrikaanse pianiste Chrystal Blomkamp. Zij is jong en heeft
nog een paar tekorten. Ofschoon zij de grootste Steinway bespeelde die gefabriceerd
wordt, bleef haar toon te zwak, te weinig expansief, te vlak en monochroom in alle
stukken welke krachtig en fonkelend geluid vragen. Wanneer men zeer goed luisterde
hinderden ongelijkheden in haar vinger-techniek. Ik kan echter niet verzwijgen dat
zij gedurende menige passage der Duport-variaties van Mozart mij boeide, en zelfs
innerlijk verrukte, tot een graad die beroemde virtuozen niet bereiken. Al de waarde
van een onbevangen, ongerept, poëtisch, lyrisch, primitief hart maakte zij mij
duidelijk, en dit gebeurt niet dikwijls. Op dezelfde wijze ging zij geheel accoord met
het andantino der sonate van Schumann. Het is slechts weinigen gegeven om ‘Voiles’
van Debussy zo juist te vertolken als een zweving van wazig doorschijnende,
paarlemoer getinte sluiers (of zeilen tegen een ijl-blauwe lucht als gij wilt) waarachter
men alles gissen mag wat men niet ziet. Iemand die zo speelt is geboren met muziek
en bewaarde deze muziek als een schat. Dit gebeurt niet dikwijls. Wat Chrystal
Blomkamp presenteerde van haar landgenoten (S. Grové, H. du Plessis en Blanche
Gerstman) verdiende alle lof, want verreweg de meesten onzer eigen componisten,
en verreweg de meeste internationale componisten doen stellig niet beter in de
moderne of in de post-romantische stijl. Zelfs de vierde sonate van Henk Badings,
een kinderlijke badinage, met hier en daar een beetje vriendelijk geknor (herinnering
aan Moessorgski's Enfantines van bijna honderd jaar geleden) heb ik met plezier
gehoord. Werkelijk, Chrystal Blomkamp is geboren met muziek.
Maar de merkwaardigste en onverwachtste ervaring der afgelopen week heb ik
toch opgedaan in het Concertgebouw, tijdens de première van Alexander Voormolen's
‘Arethuza’, een ‘symphonische mythe’ naar een fragment uit een novelle van Louis
Couperus, die ironiserend en een tikje precieus vertelde, hoe een maagdelijke nymph
begeerd, achternagezeten, ingehaald en ontmaagd wordt door de groenbaardige
stroomgod Alfeios, in wiens wateren zij zich onvoorzichtig baadt en die zij met hare
nymphe-benen (de hinde gelijk) vergeefs ontvlucht.
Sinds ik wederom kennis kreeg van Nederlandse muziek, (wat mij gedurende een
kwart eeuw niet vergund was) sinds zij mij wederom sporadisch ter ore kwam, of
sinds ik haar te lezen ontving in een der vele manuscripten over welke de stichting
Donemus zo zorgzaam waakt, had ik onder de dozijnen auteurs nog niemand ontmoet
die ook maar in de allerminste mate beïnfluenceerd werd door Alphons Diepenbrock,
letterlijk niemand die het voorbeeld en de lessen van deze meest specifieke, minst
gestandaardiseerde, en minst bij de lopende band passende meester bleek bespeurd
te hebben. Iedereen was zijn gangetje gegaan naar de voorschriften der internationale
mode gedicteerd door de Society of Contemporary Music, niemand uitgezonderd,
en het leek mij dikwijls, alsof Diepenbrock alleen bestaan had uit zichzelf, voor
zichzelf, doch overigens voor geen der stervelingen die geacht mochten worden naar
hem te kunnen luisteren.
Mijn verbazing overschreed dus haar gewone grenzen, toen ik bij Voormolen's
Arethuza evidente echo's gewaar werd van Diepenbrock's Marsyas. Telkens wanneer
de begeerlijke nymph op het witte doek onzer verbeelding moest verschijnen hoorde
ik diezelfde combinaties van houtblazers, welker klank aanvoelt alsof in het bos de
blaren ritselen van een vorige zomer, alsof warme lichtgolven zwieren door de koele
schaduwen van dicht hakhout, waar de nymph en de satyr gedoold hadden van
Diepenbrock; telkens hoorde ik in de melodie dezelfde buigingen die lokken als de
lijnen van een lichaam; en in de violen het geluid van gespannen verwachting en
verlangen dat uit alle dingen afstraalt tussen welke zich een factor van liefde beweegt.
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De eerste uitvoering dezer klanken, die toen ongekend, onvermoed waren, had in
1910 plaats gevonden bij Royaards, en nog menigmaal denk ik aan die avond in het
ijzeren Paleis voor Volksvlijt, als ik de vreugden bepeins welke het leven mij gaf.
Want het is geen kleinigheid om binnengeleid te worden door de fee der muziek in
een nieuwe, wonderlijke wereld vol beloften.
Bijna veertig jaar lang heeft geen enkele onzer componisten kunnen gissen wat
hier te exploreren, te ontdekken, te ontginnen viel; hoe zulk een pas uitgevonden
communicatie met de levenwekkende krachten welke de aarde omhuiven en
doortintelen (waarvan Nietzsche gedroomd had) kon worden uitgebreid. Maar beter
laat dan nooit. En al houd ik maar weinig van degenen die een vruchtbaar visioen
van mogelijke schoonheid grof-eenvoudig nabootsten, zoals de zwarte vogel ener
fabel zich tooide met geleende pluimen, toch zou ik Voormolen erom willen
toejuichen dat langzaamaan een besef tot hem is doorgedrongen van wat muziek zou
kunnen zijn die nergens geraden en geschreven werd dan hier. Zeker had ik het bewijs
niet nodig van het typische, het autochthone bij Diepenbrock, van karakteristiek bij
hem aanwezige eigenschappen, welke een milieu, en land, een tijd kleuren en
modelleren, zodra zij worden opgemerkt, zodra zij zich niet vertonen voor doven en
blinden. Maar al maakt één zwaluw geen lente, het deed me niettemin genoegen toen
ik het bewijs geleverd zag dat hier iemand was die ten slotte iets leren kon.
Het spijt mij des te meer dat Voormolen verzandt in de gebruikelijke fantasieloze
intercontinentale platheden van rhythme en coloriet, overal waar in zijn partituur de
stroomgod Alfeios, als een marcherende troep voetvolk, met het banaalste geschetter
van koper en met nog ordinairder slagtuig van trommen en bekkens, het lyrische
luchtruim van Arethuza volpropt. De plof, waarmee hij hier langs een kleine omweg
terugvalt in de anti-artistieke, muzikanterige, handwerksmatige traditie van Zweers,
Dopper en Wagenaar is in staat om een duizeling te bezorgen aan ieder die ongeveer
weet hoe Nederlandse muziek vandaag zou kunnen klinken.
Het spijt mij vooral, dat zelfs zo laat, Alex Voormolen de essentiële les niet benutte
van Diepenbrock, die geheel alleen gestaan heeft te midden zijner componerende
‘collega's’ als een aanmaning tot persoonlijkheid, welke volgens Goethe en nog
verschillende andere autoriteiten ‘das höchste Erdenglück’ is voor mensenkinderen.

De verminkte Opera
Terwijl de muziek van Alceste maat voor maat langs mij heenging tussen de strenge,
en alle sieraad dervende wanden der Bachzaal van het Amsterdamse Conservatorium,
waar geen kleur, geen lijn, geen tooi de trilling helpt maken, de mede-trilling
bevordert, en terwijl Gluck's edele muziek inderdaad hulpeloos bleek om iets anders
te verwekken dan lome verveling, zat ik voortdurend te denken: ‘Wat zou die melodie
daar kunnen boeien, wat zouden dat koperen accoord, dat rukkende rhythme, die
overgang van mineur naar majeur, het trekje van die hobo, de cantilene van die fluit,
de zang der solisten en der koren daar opeens een totaal verschillend aspect krijgen,
en een tienvoudig, misschien honderdvoudig vermeerderde macht om te bezielen in
plaats van te ontzielen, wanneer ik ginds op de achtergrond niet die machinale rij
zag van tinnen orgelpijpen, maar het silhouet van een Griekse tempel met het orakel
er in, dat zijn bevel gaat verkondigen; wanneer dat orakel daar op het podium niet
al te zichtbaar voor mij stond in avond-toilet; wanneer geen kale, grijzige muren en
plafond mijn enige horizon waren, maar een paar blauwe lappen, met of zonder
wolkje, om het azuur te suggereren; wanneer de personen van het drama, de koren
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en corypheeën zich niet samengeschoold hielden met hun partij voor de neus en
gestoken in hedendaagse kledij, maar optraden volgens het verloop der handeling,
met passende gebaren, in mythologische costuums, bij wijlen het gezang versterkend
met dans; en wanneer ten slotte de dirigent met zijn overbodige mimiek verborgen
was gebleven in het hokje van de orchestrale afgrond.
Natuurlijk zou Alceste heel andere indrukken hebben teweeg gebracht dan zij
veroorzaakte in een totaal ontluisterde vertoning. Want al het materiaal om te lukken,
was voorhanden. Wie oren had om te horen, kon zich onophoudelijk verwonderen
over de voortreffelijkheid van het zuiver muzikale resultaat. Zodra de ouverture
inzette (die pas geleden een paar keer gespeeld werd door Van Beinum), vroeg ik
mij verbaasd af: Waar haalt Max van Doorn, de dirigent en de animator dezer
onderneming, opeens zoveel uitmuntende instrumentalisten vandaan voor een
cohaerent orkest? Ik achtte zo'n overvloed van beschikbare musici enkel mogelijk
in steden als Londen en Parijs. Hetzelfde dacht ik van de eerste aanhef af der koren,
en elke keer, dat een heraut, een hogepriester, een ‘stem der onderwereld’, een
Admetes, een Alceste, of een andere der personen van het drama zijn rol te reciteren
of te vocaliseren begon. Ieder klonk goed. Ieder hunner, te veel om allen te noemen,
zou zeer aannemelijk en bevredigend geweest zijn (verondersteld, dat zij ook acteren
konden) temidden der décors, der werkelijkheid ener bijna ongelooflijke tragedie,
welke de mensen probeert te leren, dat men ontvangt hetgeen men wenst, zodra men
niet terugdeinst voor het zwaarste offer, ook al moet de dood getrotseerd worden.
Geen enkele zakelijke factor van welslagen ontbrak. Voor deze uitvoering van Alceste
werd zelfs een affiche getekend, dat elkeen, die op een gegeven moment in Amsterdam
de loutere muzikale schoonheid zocht, had kunnen overreden om haar te gaan vinden.
En dit alles, waarin een buitengewone som van energie, enthousiasme en inventie
vergaard ligt, strekt tot eer aan Max van Doorn en al zijn medewerkers.
Maar hoe kon men zich bij het ontwerpen der plannen van deze uitvoering zo
paradoxaal vergissen? Het is immers bekend en aarts-bekend, dat Gluck, toen hij
Alceste componeerde, met voorbedachte rade de muziek wilde maken tot onderdanige
en trouwe dienares van de handeling en van de text, die de handeling vertolkt! Hij
beschouwde zijn muziek dus als een weliswaar essentieel, maar ondergeschikt element
in het kader ener voorstelling, waarbij alle kunsten (de architect of schilder als bouwer
van een décor, de beeldhouwer of choreograaf als vormer van plastische gestalten
en gebaren, de dichter als schepper van psychologisch en dramatisch verantwoorde
menselijke verschijningen) te zamen zouden arbeiden tot de verwezenlijking van
een harmoniërend aesthetisch resultaat. Wanneer men alles verwijdert en negeert
wat tot het treffen van dit hoge doel berekend is, wat zal er dan nog overblijven,
behalve een bleek en dor geraamte, dat overal schreeuwt naar vlees en bloed, naar
een gedaante, waarin het werkelijk leven kan? Want zonder actie en plastiek wordt
elk woord zelf ijdel en leeg, wordt het hele verhaal rhetorische declamatie, waardoor
niemand zich laat interesseren. Terwijl het met dezelfde moeiten gemakkelijk zou
geweest zijn om ieder te verrukken, volgens de gehele waarheid, welke Gluck
verlangde en die met dezelfde medewerkers wellicht bereikbaar was.
Alceste in concert-vorm en in oratorium-stijl is een vergissing, die niet had mogen
gebeuren. Er ligt op de planken van de bibliotheken te veel muziek der achttiende
eeuw te sluimeren die men zou kunnen doen ontwaken zonder haar te schaden, er
ligt te veel uit die wonderlijk creatieve periode te wachten op de toverstok van een
dirigent, te veel dat onverminkt bruikbaar is, om niet te bejammeren, dat Max van

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

Doorn talent, tijd en goede wil verspilde aan een opzet, welke onvermijdelijk leiden
moest tot een teleurstelling.
Misschien echter zijn er geen onnuttige gebeurtenissen, zoals Maeterlinck zei. Het
is niet onmogelijk, dat de sierlijke en artistieke affiches van Alceste opgemerkt
werden door de directie of de bestuurders der Nederlandse Opera, en dat hun even
de rouw om het hart sloeg over de paden welke zij bewandelen. Het wordt immers
langzamerhand zonneklaar, dat zij zich te indolent verlaten op een repertoire, dat
meer rekent met de kassa dan met de kunst, en dat van de opera als
muziek-verschijnsel slechts de zijde toont, die uit een culturele, intelligente
gezichtshoek het meest betwistbaar is. Het gevolg van deze populistische tactiek
blijkt te zijn een aanzienlijk deficit. Maar als er toch een klein millioen moet worden
bijgepast, zal menig Hollander oordelen, dat deze guldens beter besteed zouden zijn
aan de herleving en instandhouding van ontwijfelbare things of beauty, gelijk Alceste
of Orpheus (om te blijven bij Gluck en geen vijf, zes andere namen te citeren) dan
aan de verduurzaming van enkele Italiaanse aria's, die aan iedereen het gevoel geven
een oude, bijna versleten gramofoon-plaat te incarneren. Die stichting van een
aesthetisch en muzikaal verdedigbaar opera-repertoire zou vermoedelijk
overeenstemmen met de intieme wensen van het grootste deel der Nederlandse natie.
En al bleek dit ongelukkigerwijze niet zo, en al zou zulk een poging om de
schoonheid, enkel de absolute schoonheid na te jagen, uitlopen op een nog groter
deficit, dan ware een tekort van twee, van drie millioen guldens ten minste
gerechtvaardigd.

Amusementen ener Wagner-Vereniging
Om een hele reeks van elementaire redenen, die een kind had kunnen opgeven, was
het evident dat Ariadne auf Naxos een compleet fiasco zou worden voor het
gezelschap, waar de plannen dezer opvoering gemaakt zijn.
Ten eerste interesseert niemand zich ervoor, dat een parvenu 't in zijn kop haalt
om twee opera's, welke hij besteld heeft voor een feest, een komische en een
dramatische, niet na elkaar te laten spelen, maar tegelijkertijd en door elkaar heen.
Deze inval, die geen ander motief heeft dan een gril, is niet grappig. Hij is idioot.
Hij kan daarom geen enkel aesthetisch resultaat opleveren. Het behoort tot de
wonderen der natuur, dat geen der auteurs van Ariadne (Von Hofmannsthal en Richard
Strauss) in staat bleken dit fundamentele gebrek van hun opzet te bemerken. Zij
toonden daarmee, in hoe hoge graad zij als dilettanten, als amateurs (ondanks hun
technische virtuositeit) tegenover de kunst stonden en tegenover het leven.
Zo'n gril had nog tot zekere hoogte amusante tijdpassering kunnen worden,
verklaarbaar in 1912, toen het stuk gefabriceerd werd, terwijl iedereen tijd en geld
in overvloed had.
Maar ten tweede is de mop van die oweeër, herzien en gecorrigeerd in 1916, toen
een groot deel der Europese jeugd bezig was te sneuvelen, niet eens amusant. Zij is
stom vervelend. Want geen der twee stukken die door elkaar gehaspeld worden, heeft
iets om het lijf. Het komische bepaalt zich tot een copie van de meest afgezaagde,
plattelandse flauwiteiten, een paar danspassen der italiaanse commedia dell' arte, en
een parodistische coloratuuraria, waarvan de excessieve vocale moeilijkheden de
enige verdienste vormen. Het dramatische beperkt zich tot een eindeloos gelamenteer
van Ariadne op haar kale rots, een trio najaden die ellenlange sentimentaliteiten
tierelieren, en de verschijning van een temerige, zalvende Bacchus. Omdat iedereen
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in die situaties niets te doen heeft dan onophoudelijk elegieën te kwelen, te jodelen,
te tiroleren, omdat alles versmolten wordt in één brij, was de antithese tussen vrolijk
en ernstig zelfs onbespeurbaar. Uit alles wasemde een drenzende, stroperige
zoetelijkheid.
Dat zou misschien nog houdbaar geweest zijn wanneer de muziek ook maar voor
een aasje meer dan een stuiver gedeugd had. Behalve echter de aria in het eerste
bedrijf waarmee Zerbinetta de componist kalmeert, die zijn dramatische opera niet
wil laten verminken wegens de gril van een ijdele zot, en behalve een paar
voorspelletjes, vindt men niets, letterlijk niets in de hele partituur, dat even het
luisteren waard is. Qua geestesgesteltenis gaat Ariadne auf Naxos zelden boven het
niveau der philisterachtigste gevoeligheid. Qua thematisch en melodisch materiaal
kan zij vergeleken worden met een fatsoenlijke, goed voorziene uitdragerswinkel.
Men heeft er alle stijlen te kust en te keur: biedermaier, rococo, romantiek, Louis
XV, klassiek, second empire van Wilhelm II, Münchener, en te drommel hier en daar
ook een schijntje modern. Een ware lorreboel. Alles buitengewoon handig
gepresenteerd. Elke falsificatie wordt verricht met een benijdenswaardige knapheid.
Blijkens de toelichting in het programma wordt dit procédé in Holland versleten voor
‘Barok’ en door sommige muziekgeleerden zeer gewaardeerd.
Deze blinkende imitatie, pastichering, hutspot en humbug was de derde reden
waarom de gezonde, niet geheel versophistikeerde hoorder popelde van ergernis,
ongeduld en spijt. Dat alles immers kost geld, handenvol nutteloos weggesmeten
geld. En als een pharao van Egypte op zijn pyramide liet beitelen hoeveel de bouw
hem kostte aan duizenden uien en bollen knoflook voor zijn werklui, dan dunkt mij,
dat een simpele burger zich niet te schamen heeft, wanneer hij eventjes denkt aan de
duiten, gestoken in een vervelende en overbodige onderneming.
Nog meer redenen om uit zijn vel te springen kreeg de toeschouwer tot overmaat.
Hij verstond geen woord van de tekst. Hij begreep niets van de handeling, ook al
kende hij haar van te voren. Maar dit was niet eens het ergste. Het ellendigste was,
dat de enkele brokken, die men nu en dan opving, niet het minste belang hadden.
Het bleken kluchtigheidjes van ik weet niet wanneer, even verlept als het ratjetoe
van de opgedirkte muziek. Wie zou ooit hebben kunnen raden dat de hoge sopraan
die daar met Wagneriaanse pathetiek stond te galmen, de componist voorstelde, die
zijn eindeloze wanhoop uitkreet over de verhaspeling zijner ideale opera met een
mallote klucht? Dit was bedoeld als het toppunt van humor, omdat geen sterveling
ooit een componist gezien heeft die sopraan zingt als een kanarie. En eerst snapte
men er geen steek van. Hoe meer men snapte des te minder komisch werd het, want
dat grapje duurde werkelijk te lang. Men wachtte ook de hele avond op de verschijning
van de kanonnenkoning, die deze muzikale potsenmakerij gecommandeerd had. Hij
kwam echter niet. Hij was door de auteurs eenvoudig geschrapt uit de tweede versie
van hun stuk. Wij zagen slechts zijn ‘huishofmeester.’ Men wachtte vergeefs op het
feest in zijn paleis. Dat was eveneens verdonkeremaand. Het kreupele scenario
ontrolde zich alleen voor ons, verveelde hoorders en toeschouwers, die ons bekocht
oordeelden bij de gedachte aan de f 50.000 subsidie, welke ieder jaar wordt uitgekeerd
aan de Wagner-Vereniging.
Wij vroegen ons af: door wie wordt dit archaïsche gezelschap eigenlijk bestuurd?
Was er niemand, onder de regenten die daar zetelen, intelligent genoeg om te
bevroeden dat Ariadne auf Naxos een patent fiasco zou worden, was er niemand
energiek en practisch genoeg om zo'n duur en lamentabel echec te verhoeden? Is
daar niemand voldoende realistisch gezind om te zien, dat wij niet leven in een tijd
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waar wij ons zulk een luxe van dilettantische vermakelijkheden kunnen permitteren?
De Wagner-Vereniging die eertijds voldoende betalende leden had, geeft twee
voorstellingen per jaar. Elke kost ons bijgevolg vijf en twintig duizend gulden.
Daarvoor kan geen pyramide gebouwd worden. Maar zeker een huis. Wanneer de
bestuurders en de leden dier vennootschap zich pretjes willen veroorloven van rijke
aestheetjes, laten zij dan in hun eigen zakken tasten. Als volgende voorstelling wordt
aangekondigd de Salome van dezelfde Richard Strauss, model van decadentie, dat
enkel achterlijke amateurs nog zal verheugen. Het is schandalig overdreven om het
Nederlandse volk te laten dokken voor dergelijke verkneuteringen van een kleine
club, die juist listig genoeg blijkt te zijn om te passen op haar eigen centen.
Elk van de medewerkers der Nederlandse Opera, die voor deze weelderig opgedofte
vertoning was uitgekocht, heeft recht op volle lof. In de affreus moeilijke, en juist
daarom, wijl zij puur amusement blijft, zonder mogelijkheid van ontroering, dus
volstrekt amateuristische aria van Zerbinetta, mislukte slechts één enkele noot. Dat
was magnifiek voor Louise de Vries. Alle overigen der vier en twintig vocale solisten,
en der vijf en dertig instrumentale solisten die ik zou willen prijzen wegens de
uitstekende verrichting hunner taak, zijn te talrijk om ieder persoonlijk vermeld en
gewaardeerd te worden. Eveneens de verzorgers der enscenering.
Misschien hadden wij het bewijs nodig dat de Nederlandse Opera, wanneer zij
alle zeilen bijzet, met eigen middelen zeer voortreffelijk, bevredigend werk kan
opbrengen. Ik betreur dan ook slechts dat die enorme arbeid en die brillante praestaties
verspild zijn ten behoeve ener Wagner-Vereniging welke zo spoedig mogelijk dient
te verdwijnen, mits zij uit eigen middelen, op eigen kosten haar ijdel bestaan te rekken
wenst. Voor zover de Nederlandse Opera de lasten draagt der montering van Ariadne
auf Naxos zal zij overal een deficit boeken. Want op een afstand van kilometers ruikt
iedereen, dat zo'n ding niets te vertellen heeft. Het is een catastrophe. Een gewone
domheid. Iets wat geen zin heeft en niet te pas komt.

Ten bate ener werkelijke muziek
Mocht bij geval de Raad voor Muziek die wij officieel schijnen te bezitten (als ik
mij ten minste niet vergis) reeds in functie zijn, (waarvan ik nog niets gemerkt heb)
dan zou ik de aandacht van dit nieuwe college willen vestigen op een oude, zeer oude
misstand, met welks opheffing zijne leden zich de onvergankelijke dankbaarheid
kunnen verwerven van de velen die er onder lijden. Bovendien zullen zij buitengewone
diensten bewijzen aan de bereiking van een zeker artistiek en cultureel peil, dat ons
allen (vertrouw ik) ter harte gaat.
Sinds de twee jaren, waarin ik het doen en laten onzer muziek weer zo consciëntieus
mogelijk volg, heb ik reeds een tiental keren meegemaakt, (uitgezonderd de concerten
van Toonkunst) dat een uitvoering der vijf of zes uitstekende Koor-verenigingen,
die Amsterdam tot grote eer strekken, regelmatig gehandicapt werd door de
medewerking van het orkest, dat de zang moest begeleiden. De ene maal een beetje
erger dan de andere. Altijd echter op een manier die betreurenswaardig was, en
merkbaar genoeg om ernstige schade te berokkenen aan het vertolkte kunstwerk, om
een nuttig contact met de muziek te belemmeren, en om de goede wil, de beste
bedoelingen, de loffelijkste ijver der executanten dermate te dwarsbomen dat al deze
voortreffelijke hoedanigheden werden geannuleerd.
Ruim een kwart-eeuw geleden ging dit reeds zo; tot verdriet voor ieder die van
bewonderenswaardige pogingen gaarne reële resultaten ziet.
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En wat elkeen verdroot, wat ieder bejammerde, die de edelste aspiraties van een
volk doeltreffend gebruikt wil zien, dat gaat nog altijd zo voort. Er is daarin niets
verbeterd, hoewel de gouvernementele en financiële bescherming onzer muziek een
uitbreiding verkregen heeft, waarover men dertig jaar terug nauwelijks durfde dromen.
Maar de mogelijkheid ten minste werd gesticht om tot onmisbare veranderingen te
geraken. Wij behoeven niet meer te klagen in de verlorenheid ener woestijn. In onze
regering is de toonkunst vertegenwoordigd door personen tot wie wij ons wenden
kunnen.
Het is voor mij eenvoudige plicht geworden om een dringend beroep te doen op
deze voortaan verantwoordelijke muzikale raadslieden onzer regering, na op 22
November de uitvoering, ik zou kunnen zeggen de executie in de zin van vermoording,
te hebben bijgewoond der MSA Glakolskaja (hetgeen betekent Feestelijke Mis) van
de Tsjechische componist Leo Janácek, door de Koninklijke Christelijke
Oratoriumvereniging ‘Excelsior’, onder leiding van Theo van der Bijl.
Alle factoren om een uiting van schoonheid op bevredigende wijze mede te delen
aan de hoorders, lagen hier voorhanden. De dirigent kende het werk door en door.
De zangers die hij aanvoerde, hebben goede stemmen, en stellig studeerden zij
gedurende ettelijke maanden deze muziek met zorg. Zij waren onberispelijk. Zij
bewezen onwankelbaar rotsvast te zijn. Ook de solisten (Jo Vincent, Bep Ogterop,
Han le Fèvre, Ernst Bjelke, sopraan, alt, tenor, bas) acht ik vrij van alle blaam. Zij
deden wat zij konden, evenals de organist Meindert Boekel, en dat mag niet worden
geminacht. Ook aan het orkest uit Haarlem, waaraan het instrumentale gedeelte was
opgedragen, kan redelijkerwijze niet het geringste verwijt worden toegevoegd, want
in theorie is deze vereniging van musici ontwijfelbaar bekwaam genoeg om de noten
van Janácek naar behoren te maken tot aannemelijke klank, wanneer slechts het
minimum van de voorwaarden, welke een deugdelijke reproductie stelt, had kunnen
worden ingewilligd.
Maar die voorwaarden waren praktisch onvervulbaar. Het Haarlems Orkest moest
zijn tamelijk zware partij spelen zonder serieuze voorbereiding. Om zo te zeggen op
het eerste gezicht. Impromptu. De Haarlemse Orkestvereniging had de partituur van
Janácek gewoonweg niet voldoende, en zelfs in de uiterste mate onvoldoende, kunnen
instuderen en repeteren met het koor. Want voor elke repetitie zou het Haarlems
Orkest hebben moeten reizen naar Amsterdam, of het koor naar Haarlem, en reken
slechts even uit wat dat kost aan tijd en geld. Wanneer men repeteerde volgens de
bescheidenste eisen, waarop de muziek van onverschillig welke componist recht
heeft, dan zou Excelsior en ieder ander koor na een enkel concert geruïneerd zijn.
Het probleem, dat de koor-verenigingen op te lossen geven door het simpele feit
van haar bestaan, kan niet langer worden ontweken. Het is de eerste van alle kwesties
waarmee de Raad voor Muziek zich moet bezighouden. Het is de voornaamste der
hervormingen in ons muziekleven, welke die Raad op zijn programma heeft te
plaatsen.
Wij mogen het belang dezer zaak niet onderschatten. Wij moeten haar met
realiteitszin ter hand nemen. Niemand mag de vele euvels langer dulden die de oude
wantoestand meebrengt.
Het is niet goed, dat een koor maanden lang getrouwelijk oefent om op de avond
van het concert alle moeiten en ook alle hoop onfeilbaar gecompromitteerd te zien,
wijl de mogelijkheid ontbreekt om volgens de elementairste behoeften van het
uitgevoerde werk verstandhouding te plegen met het begeleidende orkest.
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Het is niet goed, dat jaar in jaar uit de achtenswaardigste meesterstukken aan
duizenden mensen, die hunkeren naar muziek, worden voorgesteld in een altijd
onvolmaakte, en soms totaal misvormde gestalte.
Het is niet goed om ons te paaien met de verbeelding, dat wij enig ideaal dienen
door ons te vergenoegen met resultaten welke ondanks de verdienstelijkste inspanning
slechts gebrekkig kunnen zijn.
Het is vooral niet goed om ons automatisch aan te passen bij een verderfelijke
sleur, die met een weinig moeite kan worden verbroken. Het is niet goed om langer
te volharden in de dwaze waan, dat het bereikbare verwezenlijkt wordt in verband
met de omstandigheden.
Het zijn de omstandigheden welke niet deugen en die verbetering nodig hebben.
Men spare mij de vertelling dat er te veel koren zijn in Amsterdam. Wij zullen hier
niet zo gauw, wij zullen hier nooit tè veel koren tellen. Want ik kan vijf en twintig,
misschien wel vijftig meesterwerken noemen, die sinds tijden hier niet werden
uitgevoerd. Als een der leden van de Raad voor Muziek deze bewering bestrijdt zal
ik ze gaarne rangschikken in een rijtje.
Niet geheel zonder reden, maar ook niet zonder enige overdreven ophef wordt
dezer dagen het vijftigjarig ‘huwelijk’ gevierd van het Koor der Maatschappij tot
Bevordering van Toonkunst met het Concertgebouw-orkest. Geen ogenblik betwijfel
ik, dat de medewerking van het Amsterdamse Orkest zeer gewenst en zeer nuttig is
geweest voor de zangers van een min of meer exclusief patricisch
muziek-genootschap, dat werd opgericht toen het Nederlandse volk nog geen stem
had in onze natie, en langzamerhand die stem veroveren moest. Het Amsterdams
Orkest heeft oneindig meer tot baat gestrekt aan het Koor dier respectabele
Maatschappij dan omgekeerd, en ik geloof dat Van Beinum, die tegenwoordig als
opvolger van Mengelberg beiden dirigeert, mij niet zal tegenspreken, wanneer ik
zeg, dat de vruchten van dit huwelijk overvloediger konden zijn als ook hier een
rationele bruikbaarheid niet verhinderd werd door traditie en sleur.
Aan een Raad voor Muziek, die zich wellicht ternauwernood bewust is van zijn
roeping, heb ik geen adviezen te geven, tenzij de Raad niet geraken zou tot bewustheid
zijner taak. Maar niettemin lijkt het mij onraadzaam de gedachte te verhelen, dat het
Amsterdamse Orkest zo spoedig mogelijk financieel in het bereik moet worden
gebracht van de Amsterdamse Koren, om de eenvoudige artistieke reden dat
verschillende van die zang-verenigingen wegens haar vocale praestaties deze
samenwerking waardig zijn, en dat het Amsterdamse ‘volk’ recht heeft op eerbied
voor de muziek, wijl het sinds zo langen tijd voor de muziek zijn oprechte liefde
toont.

Een les van Britten en Peter Pears
Het mag gehouden worden voor een evenement van buitengewoon belang, dat Peter
Pears zich de moeite heeft willen getroosten om voor de twee uitvoeringen der Sint
Nicolaas-cantate van Benjamin Britten te Rotterdam en Amsterdam, zijn partij van
wonderdadige bisschop, die natuurlijk de hoofdrol had, te zingen in de Nederlandse
taal.
Pears en Britten beiden gaven ons bij deze gelegenheid een les. Want er zijn hier
nog altijd een aantal theoretici, verslaafd aan de sleur, die op grond van ondeugdelijke,
willekeurige argumenten beweren, dat de oorspronkelijke tekst ener universele muziek
onverbreekbaar vergroeid is met de klanken welke daarop gecomponeerd werden,
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of andersom, dat de toon zich in het hoofd van de componist reeds onafscheidbaar
verstrengelt met het woord, en dat men het kunstwerk schendt door een dergelijk,
kostbaar evenwicht te verstoren.
Dat zulk een opvatting berust op pure verbeelding, dat vele grote componisten uit
het verleden menigmaal dwars tegen deze dwaze opvatting in gehandeld hebben bij
het componeren of bij het uitvoeren van hun eigen werk, kan met dozijnen
voorbeelden worden bewezen. Om er slechts een paar te citeren: Wagner zag er
volstrekt niet tegen op om zijn Tannhäuser te laten vertalen in het Frans en hem
persoonlijk te dirigeren te Parijs. De Pelléas van Debussy is vanaf de eerste editie
gepubliceerd in 't Frans en in 't Engels, en de componist had er geen bezwaar tegen
om ten behoeve van de Engelse tekst honderden kleine wijzigingen aan te brengen
in de rhythmisering van het recitatief en van de melodie. Zoals ieder weten kan,
waren Debussy en Wagner bijna even goede schrijvers als goede componisten, zodat
hun gedragslijn ten opzichte van het vraagstuk der vermeende onverbreekbaarheid
tussen tekst en muziek, minstens een terechtwijzing zou moeten zijn voor degenen,
die, even onbekwaam in de techniek van het woord als in de techniek van de klank,
eigengereide, arbitraire en ten overvloede dogmatische wetten durven uitvaardigen.
Maar discussie met deze lieden baat niet, wijl zij verslibd liggen in de routine en
evenmin toegankelijk schijnen voor gezond verstand als voor onpartijdige redenering.
Zullen zij zich laten overtuigen door de daad, welke gesteld wordt door Benjamin
Britten en Pears? Of zullen die dogmatici der onverbreekbare eenheid van woord en
toon nieuwe uitvluchten verzinnen om hun traagheid te verbloemen en de
onhoudbaarheid van een idee, waaraan zij, deels uit laksheid, zich vastklampen?
Zullen zij ons komen vertellen dat Britten geen Bach is en de Sint Nicolaas-cantate
geen Matthaeus-Passie?
Nu reeds kunnen wij dit argument afdoende weerleggen. Want hoor even. Stellig
is Britten nog geen Bach, doch slechts een tamelijk jong en zeer begaafd auteur, die
morgen sterven kan, of die, al leeft hij nog vijftig jaar, de ware grootheid niet zal
bereiken, of die, misschien de volgende maand een werk op stapel zet, dat elke
vroegere schoonheid evenaart. Omdat wij de meest naastbije avond niet eens kunnen
kennen, weten wij hiervan niets. Ik verleen Britten onbeperkt crediet.
Daarover echter gaat het niet. Hetgeen wij te beschouwen hebben is dit: De twee
werken, die ik samen verbind door hen samen te noemen (de Sint Nicolaas-cantate
en de Matthaeus-Passie) mogen gradueel zo veel verschillen als iemand wenst ter
verdediging ener slechte thesis, maar essentieel verschillen zij in geen enkel opzicht.
Beiden immers richten zich met religieuze doeleinden tot een gemeenschap, tot een
Gemeente, en beiden werden geconcipieerd met hetzelfde duidelijke verlangen om
de gemeenschap zo rechtstreeks en zo intiem mogelijk te betrekken in de gevoelens
welke naar werkende werkelijkheid streven door middel van woord en muziek.
Deze werkende werkelijkheid is niet verkrijgbaar in een vreemde taal. Bach,
Wagner, Debussy wisten dit. Britten en ieder echt componist weet dat.
De diepste schachten van ons hart, van ons onbewuste en onderbewuste leven,
kunnen slechts worden genaderd en geactiveerd door de taal welke onze moeder ons
leerde, gelijk de eigenste zuchten, kreten of smekingen, welke uit die diepste schachten
van ons binnenste opstijgen naar ons bewustzijn en naar onze keel, zich immer zullen
uiten in de taal welke ons toegefluisterd werd, terwijl wij enkel luisteren konden,
door onze moeder.
Wij sluiten ons dus de bron der allerdirectste emotie, wij belemmeren een
onmiddellijk contact met de gemoedsbeweging waarvan de woorden gefixeerde
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tekens zijn, wij ontvangen de impuls van dat woord slechts langs een omweg, en
aanzienlijk verzwakt, telkens wanneer een woord, dat door middel der muziek weer
loutere gevoelsinhoud wil worden, zich tot ons richt in vreemde taal. Hoe goed wij
deze taal ook kennen (en dit is bij de meesten der hoorders zeer zelden het geval),
er blijft steeds een scheidslijn en een afstand tussen ons eigenste binnenste en dit
weliswaar cerebraal begrepen, maar nooit en nimmer door de intiemste vezelen van
ons wezen organisch en volmaakt geassimileerde vreemde woord. Vooral wanneer
de tekst spreekt over atavistische noties, welke de verborgenste, de oudste
fundamenten zijn onzer herinnering, onzer persoonlijke historie.
Het was dan ook niet om ons een les te geven in nationalisme, dat Britten en Pears
een Nederlandse vertolking wensten voor hun Sint Nicolaas-cantate. Een bemoeiing
in onze interne aangelegenheden zou niet bij hen kunnen opkomen. Wanneer wij
straks The Messiah van Händel willen horen in het Engels zal Pears met het meeste
genoegen Engels zingen, ofschoon hij zich waarschijnlijk afvraagt, waarom wij
tegenover een oratorium als De Messias zo lichtvaardig omspringen met de taal-factor,
en onze deelneming in een geschiedenis als deze beperken tot een exclusief muzikale
gewaarwording. Want bij de grote meerderheid der hoorders kan de aandacht
onmogelijk verder reiken dan tot de muziek, en dit is lang niet ver genoeg. Pears zal
zich zelfs verwonderen dat wij de schade nog niet beseffen, welke wij ons toebrengen
door zulk een koppige en onbezonnen vermindering ener maximale medeleving en
ontroering, die verhinderd worden door een onbegrepen tekst.
Neen, de les welke wij wegens toevallige omstandigheden kregen van Britten en
Pears, toen zijn hun cantate lieten vertalen door Hanno van Wagenvoorde, betreft
alleen de voorwaarden die het kunstwerk zelf stelt, om zonder enige belemmering
zich te kunnen openbaren aan hen tot wie het spreekt, niet enkel in muziek, maar
ook door het woord. Zonder enige hindernis! Toen Britten en zijn tekst-dichter Eric
Crozier de vriendelijke legende vertelden van een bisschop, die betoverend archetype
werd voor veler jeugd, richtten zij zich, evenals Bach in de Mattheus-Passie, evenals
Händel in de Messias, evenals Beethoven in de Negende, rechtstreeks tot de mensen,
tot de schare, de menigte, de Gemeente, de Gemeenschap, en zij wilden dat die
mensen zo rechtstreeks mogelijk deelachtig zouden worden aan de handeling, niet
alleen door de oppervlakkige streling der muziek, maar ook door een onmiddellijke
aanvoeling van het woord.
Dat velen dergenen, die een zo gewichtig deel onzer cultuur leiden als de muziek,
nog niet tot een helder inzicht kwamen van deze elementairste voorwaarde, welke
ieder kunstwerk stelt waarbij de menigte, de Gemeenschap betrokken wordt, en dat
velen hunner, die ons gezamenlijk, (de directie der Ned. Opera uitgezonderd) ons
maatschappelijk leven regelen wanneer het spreekt in woord en muziek, zich
halsstarrig verzetten tegen het gebruik der Nederlandse taal, schijnt mij somtijds zó
ongelooflijk, dat ik niet weet uit welke obscure instincten of drijfveren hun onverstand
en koppigheid verklaarbaar zijn. Ik hoop dat de terechtwijzing welke zij ontvingen
van Pears en Britten door hen begrepen wordt. Als zij hiertoe niet in staat blijken
dan behoort het tot de taak onzer regering om zich nuttig te bekommeren over een
zaak, waar geen enkel pretext nog steek houdt.
Hoewel verscheidene Nederlandse noviteiten gedurende de laatste weken in het
Concertgebouw gecreëerd zijn door Van Beinum, leek dit kapitale onderwerp mij
recht te hebben op de voorrang. Maar uitstel van waardering voor onze levende
componisten is in mijn gedachte geenszins afstel. Daarover dus, zoals de wijsheid
zegt, een volgende keer. Maar een keer die komt.
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P.S.! De Raad van Beheer der Wagner-Vereeniging zond ons een schrijven van zijn
voorzitter, de heer J. Honig, waarin gekibbeld wordt over de exacte maat der
verantwoordelijkheid welke ten laste komt aan voornoemd gezelschap en de
Nederlandse Opera, in zake de opvoering van Ariadne auf Naxos, die, zoals ieder
kind voorspellen kon, een strop werd. Een dergelijk debat is nutteloos. Wij hebben
in alle kranten kunnen lezen, dat deze opera is opgevoerd ‘onder auspiciën der
Wagner-Vereeniging’ en mogen hopen dat het niet de Nederlandse Opera is die het
gehele deficit te dekken heeft.
Voorts betwist genoemde voorzitter dat zijn ‘archaïsch gezelschap’ een subsidie
zou innen van vijftig duizend gulden. Hoe het precies staat met deze subsidiëring
zal ik gaarne onderzoeken en ik zal niet aarzelen ongelijk te erkennen als de uitkomst
van dat onderzoek daartoe op enigerlei wijze aanleiding zou geven.

Bij het concerto van Escher
Allerlei proefnemingen op het gebied van accoorden-bouw, rhythmiek en orchestratie
hebben tijdens de laatste dertig jaren het creatief vermogen der componisten zodanig
geabsorbeerd, dat er in hun aandacht en in hun werkzaamheid geen plaats kon
overblijven voor een element, dat sinds mensen-heugenis constituerend bestanddeel
geweest is van muziek: de Melodie.
Men constateert een soortgelijk verschijnsel bij elke aanvang ener muzikale
hergeboorte.
Omstreeks 1300, toen de samenklank (het contrapunt) georganiseerd moest worden,
hebben de componisten hun arbeid gebaseerd op het melodisch materiaal dat hun
door twintig voorgaande generaties verschaft was. Gedurende de drie eeuwen, welke
de grondvesting van het contrapunt vergde, heeft de melodie gestagneerd.
Omtrent 1600 concentreerde alle intellectuele energie zich op het creëren van een
nieuw melodie-type. Het contrapunt, eerst verschoven naar de verste achtergrond
van het compositorisch bewustzijn, kwam uit dit duister weer geleidelijk tot een
tweede apotheose (verwezenlijkt in Händel en Bach) naar mate de nieuwe melodie
zich ontwikkelde, en naar mate de componisten haar leerden hanteren. Deze oefening
eiste ruim de tijd ener eeuw.
In de buurt van 1750, toen alle mogelijkheden van deze stijl waren uitgeput,
verscheen wederom een ander type van melodie, en wederom werd het contrapunt
(de polyphonie) verdrongen uit het voorste waarnemingsveld van de componist. Dit
nieuwe melodische princiep bereikte zijn hoogste graad van denkbare evolutie in
Beethoven, Chopin, Wagner en Verdi, en naar gelang de componisten zijn
deugdelijkheden leerden benutten, trad nogmaals de polyphone bearbeiding van het
nieuwe melodisch gegeven, het contrapunt, langzaam naar het eerste plan der creatieve
aandacht.
Een beetje vroeger dan 1900 was deze in 1750 ontdekte wereld geheel verkend
en ontgonnen. Een andere sector der muziek vorderde toen de primaire
opmerkzaamheid der componisten: de klank (het accoord) en de ongekende uitbreiding
en exploitatie ener verbinding van tonen, gelijk voorheen geen mens had kunnen
onderstellen, laat staan realiseren.
Ter wille der overmeestering van dat nog nimmer grondig geëxperimenteerde
phenomeen van het natuurlijk geluid, zoals het zich tegelijk wetenschappelijk en
intuïtief onthulde voor de componisten, moest wederom een deel van het materiaal
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waarmee men werkte worden geofferd. Dit gebeurde inderdaad, evenals eertijds,
eeuwen geleden, toen het scheppings-proces zich meer dan heden voltrok in het
onbewustzijn. De afdeling der sonoriteit, wier beurt het was om onderzocht te worden,
kwam te liggen in het volle licht der intellectuele gezichtswerktuigen, terwijl de
regioon der melodie langzamerhand wegzonk onder de donkere schaduwen van de
nacht. Een vooruitgang schijnt niet te kunnen worden verworven zonder enig
voorlopig verlies, en bijna niemand ontsnapte aan deze drang. Voornamelijk sedert
1920 hebben alle componisten bij hun proefnemingen op het gebied van de klank
gewerkt met een verouderd melodisch type, en velen hunner hebben de melodie zelfs
totaal verwaarloosd.
Te midden van de kunstenaars der jonge generatie bespeurde Rudolf Escher, dat
deze periode van verkenning haar einde nadert, en alles opleverde wat men ervan
verwachten en denken kon. Hij ziet de oplossing van het cardinale probleem der
muziek, dat zich reeds in 1920 stelde met gehele acuutheid voor de waarnemer.
Vandaag mijmert hij erover om de nieuwe evolutie, waarvan hij de aanvangen en de
onvermijdelijkheid beredeneren kon, uit het speculatieve domein te brengen tot
practische tegenwoordigheid. Hij begon te zoeken naar melodie, waardoor zich de
innerlijke gesteltenis zal uiten van de ganse hedendaagse mens. Hij beheerste reeds
het sonore apparaat van onze tijd. Hij wil het nu voltooien door deze amorphe materie
te belijnen en te bezielen met een melodische gedachte, welke psychisch equivalent
is aan de moderne physiek van de klank.
Dit schijnt mij de eminente verdienste en de grote betekenis van zijn ‘Concerto
voor Strijkorkest’ geschreven in opdracht der Nederlandse Regering. Het is mogelijk
dat de drie delen van dit werk niet gelijkelijk slaagden volgens zijn voornemen. Men
kan menen, dat het eerste deel (Canto appassionato) een plastische kern mist die zich
onuitwisbaar in het geheugen grift. Men mag zeggen dat het middenstuk (Rondo
mediterraneo) te Spaans en te locaal Spaans aandoet. Men mag ook beweren, dat het
slot-deel (Ciaccona epica) te lang verwijlt in de lage registers van de klank en moeilijk,
moeizaam vaart neemt, glans krijgt, loskomt van de grond, en te abrupt sluit, zonder
ons verlangen naar volkomen straling vervuld en verzadigd te hebben. Ik ben van
de geldigheid dezer bezwaren ten dele overtuigd. Maar absoluut zeker lijkt mij dat
het gehele werk leeft, en dat het een eigen, voortdurend boeiend leven voert.
Het Concerto is opgedragen aan de strijkers van het Concertgebouworkest, en ik
geloof dat men niet enkel vandaag, maar ook later, wanneer de historie der muziek
geschreven wordt, Van Beinum eren zal wegens de eerste uitvoering dezer compositie,
welke een etappe beduidt.
Als enige raadgeving voor de toekomst zou ik Escher willen bewegen om zijn
toelichtingen in het programma menselijker en algemeen verstaanbaarder te redigeren.
Hij gebruikt daar nog een Pijperiaanse terminologie, die wegens haar technische en
veel te laatdunkende abstractheid de hoorder eer afschuw dan vriendschap inboezemt
voor de muziek welke hij gaat horen. Deze manier van kennisgeving schijnt mij
wijsneuzig, onbruikbaar zelfs voor een technicus, nutteloos, en behorend tot een
tijdperk dat voorbij is en geen sporen mag achterlaten.

De stenen en doeken spreken
In deze kleurige herfst, waar de zomer zo lang verrukkelijk nabloeide, gebeurde het
mij, om als tussenspel der bedrijven van elke dag, de biografie over Nietzsche te
herlezen, welke Daniel Halévy voltooide en uitgaf bij de afloop van de oorlog.
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De schrijver van ‘Het einde der Notabelen’ en ‘Decadentie der vrijheid’ sloot met
dat boek de cyclus van een leven. Hij was in 1892 de eerste geweest die Nietzsche
vertaalde in het Frans, drie jaar nadat deze King Lear van de geest verviel tot onmacht
en delirium. Halévy bleef altijd de hartstocht trouw welke zijn jeugd bezield had,
zette zijn studies over de Duitse profeet onverpoosd voort, en nog in 1937 bezocht
hij het dorpje Roecken, waar Nietzsche geboren werd. Naast Charles Andler behoort
hij tot de beste kenners van de eenzame filosoof, die het voelen en denken ener ganse
wereld georiënteerd heeft. Halévy gaat daarom veel verder dan het volledig verhaal
der levensbijzonderheden van een tragisch mens. Hij geeft een totale analyse van de
intellectuele en psychische Nietzsche, waarbij de biografische feiten hoofdzakelijk
dienen als kader en geraamte voor de inhoud van een willend en verlangend menselijk
wezen.
Zulk een boek, dat de innerlijke roerselen naspeurt van een denkend kunstenaar,
die door zijn inwendig vuur (evenals Rimbaud, evenals Van Gogh) werd verschroeid
en uiteengereten, bevat natuurlijkerwijze meer aangrijpende en karakteristieke
taferelen dan de auteur van een roman, een film of een toneelstuk ooit zou kunnen
fantaseren. Een dezer scènes, hoewel ik haar reeds kende van vroeger, heeft een
buitengewone indruk op mij gemaakt. Zij is niet nieuw. Zij is al oud. Maar onder het
verdacht rumoer, dat uit alle hoeken van de horizon als een storm die opsteekt
aanbruiste, terwijl ik Halévy herlas, kreeg die enkele scène een geheel nieuwe
uitdrukking, een geheel nieuwe voorgrond.
Zij speelt zich af in 1871 en Nietzsche is 27. Hij zint op zijn eerste belangrijke
geschrift: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Hij had geen weerstand
kunnen bieden aan de collectieve roes van zijn ras, dat oorlog voert, en stelde zich
ongedwongen beschikbaar als soldaat. Zieken verplegende van het Duitse leger loopt
hij een ziekte op die hem dwingt terug te keren naar Bazel, waar hij Griekse philologie
doceert aan de universiteit. Daar verneemt hij de nederlaag van Frankrijk, de
capitulatie van het uitgehongerde Parijs, welks bewoners pastei aten van ratten. Op
een lente-avond verneemt hij ook dat het Parijse volk niet heeft toegestemd in de
onderworpenheid van zijn gouvernement, niet wil bukken voor een zelfde tyrannie,
welke het gisteren bestreed in Napoleon III, en opstaat tegen de voorlopige regering
van Bordeaux. De Commune is afgekondigd. Een vlag wordt gehesen, welke vandaag
gespreid ligt over de mummie van Lenin op het Rode Plein te Moskou
De rebellen worden opnieuw bevochten, omsingeld, belegerd, gebombardeerd en
verpletterd door de troepen van MacMahon en Thiers, de eerste twee der presidenten
van de Franse Republiek. Maar ook deze nederlaag willen de opstandelingen niet
aanvaarden. Zij vergiftigt hun bloed en maakt hen tot desperado's, die gans Parijs
desnoods in brand steken om te sterven met hun ideaal. Enkele weken later zullen
meer dan dertig duizend dezer wanhopige dapperen door hun eigen landgenoten
gefusilleerd worden tegen een muur, waarheen het Parijse volk heden nog elk jaar
pelgrimt: Le Mur des Fédérés.
Altijd verfoeide Nietzsche de democratie, en geen zenuw was in hem tot
tegenspraak gekomen, toen de kanonnen van Bismarck hun kogels wierpen naar de
Ville Lumière. Doch op een avond van Mei 1871, terwijl hij zat te mijmeren in zijn
kamer te Bazel, ijlden ongelooflijke geruchten, onthutsende fabels door het luchtruim
en bereikten het veld zijner waarneming: Het Parijse stadhuis, een historisch
bouwwerk, brandde. Het keizerlijk paleis der Tuilerieën brandde. Dat verdroeg en
duldde hij nog. Dat kan zijn dromen nog niet verstoren. Maar een uur daarna werd
gemeld door de telegrafische faam dat ook het Louvre brandde. Het Louvre met zijn
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vele kunststukken op hout, op doek, of in steen, die verdwijnen zouden onder het
vlammende puin.
Toen hield hij het in zijn huis niet meer uit. Hij moest naar buiten om zich te
ontladen van een gekweldheid die hem bijna stikken deed. Hij zocht een vriend. Hij
meende te kunnen vluchten bij Jacob Burckhardt, geschiedschrijver van de
Renaissance en het antieke Hellas, die eveneens doceerde te Bazel, en die gezegd
had dat van elke mensen-arbeid op deze aarde niets telt, niets geldt, en dat niets
overblijft van de luisterrijkste civilisaties en van de bewonderenswaardigste culturen
behalve een kathedraal die Notre-Dame heet, behalve enkele marmeren zuilen of
beelden van een Atheense Acropolis, behalve de namen van enkele kunstenaars of
denkers welke onverwoestbaar uitrezen boven alle puinhopen.
In een andere hoek van Bazel had ook deze Jacob Burckhardt de verbijsterende
tijding vernomen van het brandende Louvre. Ook hem was de beklemming naar de
keel gestegen. Wat kon Europa nog betekenen onder de vijf continenten der aarde,
en wat kon de aarde nog beduiden tussen de sterren van het firmament, wanneer op
die planeet de werken der kunstenaars zo weinig geacht werden, dat men hen ter
wille van een idee dat slechts tijdelijk kon zijn, overleverde aan vernietiging? Ook
Burckhardt had in benauwenis het kalme studeervertrek waar hij woonde ontvlucht,
op zoek naar een vriend, aan wie hij zijn grote nood kon klagen. Wie zou ergens ter
wereld een angst en ontsteltenis, die ondraagbaar waren, omdat zij uitdijden naar
toekomstige mogelijkheden, wie zou zulke martelingen beter begrijpen dan de jonge,
visionnaire denker, die ginds huisde, in een andere wijk van Bazel, en bij wie zou
hij eerder steun en troost in zijn armoedigheid kunnen vinden dan bij Nietzsche?
Zo doolden twee Europese mannen in 1871 langs de straten van een Mei-nacht,
op zoek naar elkaar en beiden ontredderd door een schrikbarend gerucht. Er was nog
een derde, die, als in een comedie van Shakespeare, zwierf tussen de lantaarns van
het Zwitserse stadje: Elisabeth, de zuster van Nietzsche, ongerust over haar broer
die in een panische gezindheid wegliep en maar niet terugkwam. Zij zocht tot zij
hem vond. Maar zij zag hem niet. Beide vrienden, die elkaar na een zwerftocht door
het nachtelijke duister ontmoetten, hadden zich opgesloten in Burckhardt's kamer.
Door de deur heen hoorde Elisabeth hen klagen, jammeren en snikken over het Louvre
dat verging tot as met al zijn schoonheid.
Gedurende verscheidene dagen, schreef Nietzsche kort daarna, voelde hij zich als
vernietigd en verloren in tranen en twijfel. Ook nog toen het Louvre gered bleek,
was alleen het idee dat de mooiste kunstwerken en zelfs gehele kunst-perioden binnen
een etmaal verwoest en weggevaagd konden worden, voldoende om hem te storten
in de zwartste wanhoop. Want lang, zeer lang was het geleden, dat oorlog of opstand
iets van intrinsieke waarde in Europa vernield had, en de branden van Parijs
openbaarden een nieuwe wereld aan de ziener die, altijd over zijn eigen woorden
ontsteld, voorspellen zou dat de twintigste eeuw de klassieke periode ging worden
der grote oorlogen. Onder het schijnsel der Parijse vlammen doemde voor zijn
innerlijk oog een wereld op die zich zelve teisteren zou omdat de mensen het juiste
begrip en de eerbied verloren hadden voor het enige ding dat aan de menselijke
aanwezigheid op deze aarde zin kan geven: het werk waarmee de kunstenaar wedijvert
met de werken der natuur, en van een levend hart getuigt dat nergens zonder hem
vermogen zou te zijn.
Aan de ontzindheid dezer beide Europese mannen denk ik dikwijls, sinds er te
Fontainebleau weder een intergeallieerde Generale Staf gebogen zit over de kaarten
van ons continent, en telkens, wanneer ik in de kranten het roekeloos gehits lees, dat
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overal rondspookt als sissende serpenten, gaan mijn gedachten naar de kamer van
het Zwitserse stadje, waar twee heldere en goede geesten benardheden leden die
herinneren aan het hofje van Gethsemane. Velen onzer hebben dezelfde ontzetting
en verbijstering, hetzelfde mededogen doorleefd waarvoor geen troost bestaat, toen
zij op een Zondagmiddag van September 1914 het ongelooflijke gerucht vernamen
dat de kathedraal van Reims gebombardeerd werd en in brand stond. Maar in Augustus
1914 wisten wij nog niet wat een moderne oorlog was. Wij wisten dat nog zelfs niet
op 9 Mei 1940. En niemand wist het. Niemand zou toen ooit hebben kunnen
vermoeden of geloven, dat er gedurende een enkel etmaal van een hedendaagse
oorlog meer onverhelpbaar onheil en schade berokkend zou worden aan een
menselijke aarde en hare onvervangbare spirituele schatten, dan Attila, Gengis Khan
en Tamerlan op de wereld hebben aangericht tijdens drie ganse levens van verdelgers.
Wij weten dat nu. Hoe dikwijls heeft de vinger van een jongen, welgezinden mens,
die bijna nog een knaap was, hoe dikwijls heeft zo'n vinger gedrukt op een knop in
een vliegtuig, dat ronkend door een somberen nacht rende tussen wolken, lichtkogels
en kartetsen? Hoe dikwijls vergruizelde die tastende vinger een der hoogste symbolen,
waardoor de mens zich uiten kan, zich kennen kan, zich rechtvaardigen, zich
motiveren kan op deze planeet? De ene keer versplinterde hij het oude Rouaan, een
andere keer verdierf hij reddeloos de Cena van Leonardo da Vinci. Wij kunnen de
vergrijpen dier onnozele vingers nauwlijks tellen. Alleen de foto's hebben wij nog
van schoonheid welke was en voor onprijsbaar gold. Wij verzamelden ze in boeken
waarvan het wit en het zwart te zamen rouwen. Die schoonheid werd gedood,
vermorzeld. Wij hebben tot onze wroeging en smart nog de afbeelding. Maar niet
meer het beeld.
Wij weten dat nu. Ons weten zelf is sindsdien nog oneindig verrijkt. Want wij
kennen een bom welke alles tot in de diepste vezelen wondt, verscheurt en verteert.
Alles! En denk even aan sommige kapitaalkrachtige Amerikanen, die een gebouw,
dat in Frankrijk uniek was, opkochten om het steen voor steen te transporteren naar
een werelddeel dat nieuw genoemd werd, doch dat verweduwd, verweesd en
onherbergzaam kaal en onbewoonbaar scheen zonder dat unieke Franse gebouw. In
geheel Europa zijn zulke onmisbare monumenten en symbolen van het menselijke
hart. Hoort gij hen schreeuwen ofschoon zij van steen zijn of van doek? Zij willen
niet sterven. Zij roepen om medelijden, ontferming en erbarming. Zij zouden
onbederfelijk, onverwoestbaar willen blijven. Niet eens terwille van henzelf. Maar
wegens ons. Voor het eigen heil van ons.

Type van een dirigent
Als wij de gegevens die wij hebben om een persoon te beoordelen koel en zakelijk
overwegen, wat zal dan onze mening moeten zijn betreffende de kunstenaar Van
Beinum?
In de drie jaren na de oorlog zag ik hem te midden der gebruikelijke programma's
stuk voor stuk een eigen repertoire vormen van composities, waarop hij geheel zijn
aandacht had samengespannen, en die hij volgens nieuwe opvattingen instudeerde
met zijn orchest.
De nieuwheid dezer opvattingen kwam altijd rechtstreeks voort uit de
eigenaardigheden der muziek welke hij had gekozen om ze naar zijn zienswijze te
vertolken. Die opvattingen waren dus enkel daarom persoonlijk en oorspronkelijk,
wijl Van Beinum als een soort van medium de werkelijkheid der composities, aan
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welke hij op een zeker ogenblik zijn hart gaf, tot levende uitdrukking bracht, wijl hij
dat wenste, wilde en kon. Zonder twijfel heeft zulk een ideaal van
persoonlijk-onpersoonlijk musiceren hem geroepen sinds lange jaren. Maar gelijk
ieder weet was het hem pas sedert de bevrijding geoorloofd zijn wensen te
verwezenlijken. Dit kon slechts langzaam gebeuren in een omgeving waar ‘de baas’
(Willem Mengelberg) bijna een halve eeuw dictatoriaal had geheerst. Later, wanneer
de historie wordt geschreven, zal men Van Beinums verdiensten als bevrijder uit een
totaal verstard systeem kunnen toetsen en waarderen naar de technische en
psychologische moeilijkheden welke hij in dergelijke omstandigheden te overwinnen
had, en die hij geduldig overwon.
Op deze dag, en binnen drie jaren, bevat Van Beinums eigen repertoire de namen
van Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Berlioz, Bruckner, Franck, Tsjaikofski,
Debussy, Ravel, Diepenbrock en Bartok. Wanneer tijd en vrijheid onbelemmerd tot
zijn beschikking hadden gestaan, zou ik waarschijnlijk daaraan mogen toevoegen de
naam van Bach en diens Matthaeus-Passie. Er is geen enkele reden om dit te
betwijfelen. Wanneer ik zelf ook maar enigszins geschikt was voor een natuurlijke,
onbevangen verstandhouding met de muziek van Johannes Brahms, zou ik
vermoedelijk de naam Brahms nog moeten toevoegen aan de zo goed als volledige
rij van meesters, die, overeenkomstig mijn onloochenbare ervaring, als 't ware
volmaakt, dit wil zeggen elk in zijn karakteristieke, onnavolgbare toon, en tegelijk
met een onbetwistbare technische kundigheid, vertolkt werden door Van Beinum.
Het zeldzame hierbij is, dat Van Beinum een symphonie van Haydn even juist
dirigeert als een symphonie van Berlioz, een symphonie van Tsjaikofski even juist
als een symphonie van Bruckner, een symphonie van Mozart even juist als een werk
van Debussy, Ravel, Bartok of Diepenbrock. Onder juist dirigeren versta ik het
transformeren ener muzikale partituur tot loutere innerlijke energie van de hoogst
bereikbare intensiteit, zodat de hoorder onmiddellijk deelneemt aan de gevoelens
(welke bij waarlijk grote meesters altijd geluksgevoelens zijn) waaruit de muziek
tijdens hare conceptie ontstond. Wanneer Van Beinum zorgvuldig op een partituur
gewerkt heeft bezit hij dit electrisch geleidend vermogen in een zeer aanzienlijke
graad, alsof door de arbeid de complete psychische substantie van het uit te voeren
stuk zich in hem ophoopt. Dit is geen subjectieve ondervinding van mij, noch een
illusie. Want telkens heb ik mijn particuliere gewaarwordingen gecontroleerd aan
de instinctieve reflexen van duizenden luisteraars, en steeds heb ik tussen de sensaties
van het publiek als menigte en mijn eigen indrukken een voldoende mate van
overeenstemming geconstateerd om te mogen denken dat ik mij niets inbeeld, wanneer
ik aan Van Beinum het vermogen toeken om zich ten nauwste te kunnen
vereenzelvigen met de geheime kracht waaruit muziek geboren wordt, en die kracht
onverzwakt te kunnen overbrengen naar de hoorders.
De twaalf meesters die ik opnoemde vertegenwoordigen twaalf verschillende
persoonlijkheden, zeer uiteenlopende stijlen, verscheidene typen van cultuur, een
uiterst gedifferentieerde geestelijke onderbouw, en een dikwijls diametraal
tegenovergestelde beschouwing der wereld, twaalf aspecten en facetten der muziek,
twaalf zeer diverse expressies. Als ik nu met oplettendheid en met de nodige
objectiviteit mijn gedachten laat gaan over de talrijke orchesten van Europa, van
Amerika, over hun dirigenten, de vermaardste die ik hoorde en zag, de roemrijkste
niet uitgezonderd, hoeveel tel ik er dan, van wie ik volgens mijn artistiek geweten,
dat zich nimmer bedotten liet, zou kunnen zeggen dat zij Bruckner even juist, even
natuur-getrouw vertolken als Ravel, Haydn, even werkelijk waarachtig als Bartok,
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Debussy even doeltreffend als Mozart, Tsjaikofski even efficiënt als Schubert,
Beethoven, Diepenbrock, en alle twaalf welke ik opsomde, verschillend van intonatie,
maar gelijk in macht? Toscanini, noch Bruno Walter, en ook niet Willem Mengelberg,
toen zij jonger waren, en ook niet Furtwängler, of wie men zou willen citeren, hebben
gedurende hun beste jaren ooit die synthetische, syncretische gemeenzaamheid,
verbondenheid, directe aanvoeling van zoveel mogelijke intonaties der muziek
getoond, die alzijdigheid, welke Van Beinum mij bewezen heeft tijdens de drie jaren
waarin ik hem critisch onderzocht en getoetst heb.
Het is gevaarlijk een mens te roemen. Het is zeer gevaarlijk een kunstenaar te
stellen boven allen. Men loopt de kans Van Beinum ijdel te maken en laatdunkend
zelfvergenoegd. Men loopt de kans lieden tegen hem in verweer te brengen, die niet
houden van grootheid omdat zij klein zijn. Men loopt de kans beschuldigd te worden
van overdrijving of verdacht van flikflooierij uit baatzuchtige beweegredenen. Met
gerustheid aanvaard ik deze risico's. Zodra Van Beinum verflauwt in het hardnekkig
en verwonderlijk streven naar muzikale werkelijkheid, dat ik te ondervinden kreeg,
zal hij mij tegen zich vinden.
Maar feiten blijven feiten, en de hoedanigheden van bewonderenswaardig
kunstenaar, die ik tot dit ogenblik in hem waarnam, zijn onweersprekelijk. Boven
alle relatieve dingen oordelende, zie ik vele redenen om niet enkel het orchest van
het Concertgebouw, niet enkel de stad Amsterdam en de Hollandse natie, maar ook
de Nederlandse componisten bevoorrecht te achten wegens de aanwezigheid van een
dirigent als Van Beinum. Voornamelijk de componisten. Want er is onwillekeurige,
automatische wisselwerking tussen componisten en de dirigent tot wie zij zich moeten
wenden. Men kan veilig zeggen: zo dirigent, die een natie belichaamt, zo componist,
die uit een volk voortkomt.
Van Beinum gaat nu zes maanden naar Londen. Moge het hem en ons nimmer
berouwen. Moge hij niets vergeten van wat hier in Holland plicht voor hem was,
ambt, taak, zorg, moeite, roem, en vervulling van zijn ingeboren kunstenaarsschap.

Noot tegen noot
Men kan nooit weten hoe een koe een haas vangt, zeiden onze vaderen, en het ongeluk
zit in kleine hoekjes.
Het lijkt niets, zo'n artikel in Elsevier's Kerstnummer, onder de dubbele kop
‘Blamabele keuze’ en ‘Nederlandse composities wederom ontoereikend’. Als iemand
mij komt vertellen ‘dat er ten onzent iets mis is’ en dat die misheid al te constateren
valt aan de ‘kromme titulatuur’ waarmee Rudolf Escher en Guillaume Landré hun
werken voorzien, omdat Escher een Concerto schrijft voor strijkorkest, en Landré
een ‘Symphonische muziek voor fluit’, wanneer iemand mij met dergelijke
opmerkingen te lijf komt, kan ik hem gerust houden voor een onnozele hals, een
analphabeet, een idioot bij wijze van spreken, en mag ik veilig veronderstellen, dat
de lezers van Elsevier het daarover met mij eens zijn.
Want het wordt te zot om los te lopen als iemand beweren wil, dat een ‘concert
per definitie solistisch is’, en ‘symphonische muziek orkestraal’. Een snaak die zo
leutert, kent geen sikkepit van de geschiedenis der toonkunst. Hij heeft blijkbaar
nooit horen praten over een Brandenburgs Concert van Bach, over de dozijnen
Concerto's voor strijkers der zeventiende en achttiende eeuw, over de Symphonie
concertante voor viool en alt van Mozart, Zondag nog pas uitgevoerd door Jan Bresser
en Klaas Boon, over zulke soortgelijke composities van Mozart of anderen, over het
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‘Concerto voor orkest’ van Bela Bartok. Of wel die parmantige snoeshaan rekent
elk dezer ‘Kromme titulaturen’ uit het verleden en het recente heden ‘voor een even
zinloze als gevaarlijke “Umwertung der Werte”, die vele middelmatige of nog mindere
componisten te baat nemen om hun onkunde en gebrek aan muzikale potentie te
verbergen.’
Heb ik ooit van me leven! Wanneer heel Elsevier geredigeerd werd met gelijke,
flagrante onbenulligheid, dan mocht men werkelijk de lezers beklagen die daarmee
iedere week hun hersens op peil en op gang brengen. Grote, lieve hemel. Reeds veel
nonsens, domheid, wanorde, averechtsheid en onderstebovengekeerdheden heb ik
ontmoet in de manier waarop de Nederlandse muziek bedisseld wordt, maar een
dergelijke vergroeiing en inzinking van het normale denken, verergerd door de ijdele
ijver van pretentieuze bemoeizucht, zag ik nog nimmer. De schrijver, die zulk een
op de dolste gronden gefundeerd oordeel velt over een ‘blamabele keuze’ en de
ontoereikendheid der Nederlandse componisten, heet Jan Wisse. Ik ken hem niet van
vader noch moeder, van ooms noch tantes, van Adam noch Eva. Ik weet niet hoe
oud of hoe jong hij is. Ik zie enkel dat hij geen grein zuiver kunstbegrip heeft, want
anders zou hij het sprankje woede of het vleugje enthousiasme, welke hij kan
produceren, aanwenden voor een beter doel, voor een doel in ieder geval dat niet te
kijk gezet behoeft te worden met absurd en historisch ontoelaatbaar geklets. Wat
moet ik aanvangen met iemand, die mij in zijn schriftelijke uitlatingen een
onbelangrijk persoon schijnt, doch die geenszins stom genoeg is om niet helder te
beseffen, dat hij zijn ziel en ook zijn intellect verkocht heeft aan de duivel? Kan ik
hem zo maar laten betijen? Mag dat? Hij is zo zot niet als zijn muts staat, gelijk onze
wijze vaderen zeiden. Het zijn geen wissewasjes waarmee hij zichzelf bezig houdt,
en ons. Het zijn ernstige dingen waarvoor hij met onbehendige drukte dat glimpje
vuur zich uit de sloffen loopt.
Deze onhandige kampioen, deze Jan Wisse, geeft duidelijk te begrijpen, dat niet
de hele Nederlandse muziek ‘blamabel’ is, doch slechts de keuze welke eruit gedaan
werd. Wie verrichtte hier de keuze? Hij zwijgt daarover. Ik echter zie dat liever
onverbloemd gezegd: De man die de keuze deed was Eduard van Beinum, dirigent
van het Concertgebouw-Orkest. Achten ook andere mensen Van Beinums keuze
‘blamabel’? Gelijk men in de kranten heeft kunnen lezen schitterden bij Van Beinums
vertrek naar Londen het Bestuur en de Directie van het Concertgebouw door hun
afwezigheid. Die ongewone onhoffelijkheid is geheel in overeenstemming met het
onhoudbare betoog, waarmee Jan Wisse Van Beinums beleid tegenover de
Nederlandse muziek probeert te laken. Die onbetamelijkheid is even dwaas. Een
vergrijp tegen de manieren zou ik nog zo erg niet vinden als het geen symptoom was,
een der vele symptomen welke iedereen behoren te verontrusten, die te waken heeft
dat de voorspoed van het Concertgebouw-Orkest en van de Nederlandse muziek niet
lichtvaardig worde gewaagd en opgeofferd aan de partijdigheid en de verblinding
van enkele kleingeestige en roekeloze drijvers.
Geciteerde Wisse beweert, dat er ‘in ons land betere - zelfs uitmuntende - partituren
gecomponeerd worden, doch dat men deze sinds enige tijd niet meer te horen krijgt’.
Zou hij mij de namen willen noemen van de auteurs dezer verwaarloosde en
geboycotte partituren? De namen, de namen! Wij zullen hun verdiensten dan zakelijk
kunnen discuteren. Ik ken wel enkele dezer wederrechtelijk en onredelijk uitgebannen
partituren. Verschillende werken b.v. die gecomponeerd zijn door Bertus van Lier.
Laat Wisse voor de dag komen met de auteurs, jegens wie de Directie of de dirigent
van het Concertgebouw-Orkest zich onrechtvaardig en onbillijk zouden gedragen
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hebben. Laat Wisse de Hollandse componisten opsommen die de respectabele
‘traditie’, welke hij te berde brengt, met meer overtuigende resultaten volgden, dan
dat deel van onze componisten (gekozen door Van Beinum) dat, naar Wisse's opinie,
‘bij gebrek aan vakbekwaamheid en persoonlijkheid buiten de traditie komt te staan,
en tracht zulks door een geforceerde, nietszeggende “oorspronkelijkheid” te
compenseren’. Namen, namen! Eén naam ten minste. Er is geen tijd meer voor
insinuaties, gekonkel en gekuip ter wille ener middelmatigheid en minderwaardigheid,
die te lang reeds actief vertegenwoordigd bleef in de directie van het Concertgebouw.
Ik houd van eerlijke open taal. Ik daag Jan Wisse uit om mij iemand te noemen, die
door Van Beinum met een kluitje in het riet gestuurd werd, en die, uitgevoerd door
een andere dirigent, niet afgewimpeld is door de zo goed als unanieme Nederlandse
muziekcritiek.
Niemand mene dat ik overdadig gewicht hecht aan de buitenissige bedenksels,
verzinsels en pietluttigheden van een schrijvertje in een weekblad. De heer Jan Wisse,
die wetens en willens zijn hart verpandde aan een kwade zaak, is een tolk. Een slechte
tolk, die zich onvermijdelijkerwijze vergissen en verpraten moet, omdat de zaak
waaraan hij zich overgaf niet te verdedigen valt. Maar hij is de tolk ener reactionnaire
partij, ener richting, ener kliek, welke alle idealen verguist en poogt te vernietigen
waaraan wij ons eenmaal en eermaals dienstig maakten, en die wij eerden, omdat zij
ons redelijk en goed toeschenen. Wij zullen een nederlaag ondergaan die binnenkort,
in minder dan twee jaren, noodlottig zal blijken voor onze cultuur, en niet alleen
voor onze muzikale cultuur, maar voor onze gezamenlijke Nederlandse cultuur,
wanneer wij niet erin slagen om deze idealen te handhaven en ter overwinning te
voeren. Geen aarzeling, geen uitstel zijn vergeeflijk. En niemand die stem heeft in
een Raad voor Kunst, in een Commissie, niemand die regeren kan op een Ministerie
(mogen zij niet kregel worden wegens mijn herhaalde aansporing!), niemand mag
menen dat ik mijn dure tijd nuttiger gebruiken kan dan door geheel mijn aandacht
te wijden, en de opmerkzaamheid van ieder die verantwoordelijkheid draagt te
vestigen op een schijnbaar onbeduidend geschrift.

Driedubbele nalatigheid
De eerste Hollandse uitvoering van ‘In terra pax’, het oorlogs-oratorium van de
Zwitser Frank Martin, ligt al een maand in het verleden maar blijft mij achtervolgen
omdat ik geen woord erover schreef.
Want bij een ernstig musicus als Martin is, zou ik niet de verdenking willen wekken
dat hier aan zijn werk achteloos wordt voorbijgegaan. Evenmin bij koor, solisten en
orkest, die vele avonden studeerden op een nieuwe partituur, zou ik twijfel willen
zaaien over de aandacht waarmee hun moeite en hun zorg worden gewaardeerd. Ook
het onderwerp (Vrede op aarde) eist oplettendheid en gedoogt geen verzuim. Het is
klemmender dan elke andere actualiteit. En toch zijn het niet deze drie overwegingen
welke mij zelfverwijt berokkenen over mijn zwijgen. Het meest kwelt mij de last die
ik heb om de juiste verhouding te vinden tegenover een compositie welke een zo
groot gegeven behandelt, dat mij had moeten verscheuren, en dat tot mijn verbazing
geen indruk bij mij naliet.
Hoe dit te verklaren en begrijpelijk te maken? Ik zou kunnen veronderstellen dat
de fout schuilt in het karakter van gelegenheidsstuk, dat Martin's compositie
noodzakelijkerwijze kreeg omdat zij hem, enkele maanden alvorens de oorlog
eindigde, besteld werd door Radio Genève. Doch daar zit de oorzaak niet der
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tekortkoming van ‘In terra pax’. Alle goede verzen, zei Goethe ongeveer, zijn
gelegenheidsgedichten, en men mag deze uitspraak voor geldig houden, omdat
inderdaad alle kunstuitingen ontstaan uit een rechtstreekse of zijdelingse
maatschappelijke aanleiding. Ook of de scheppende kunstenaar haast heeft of geen
haast, is geen determinerende hindernis voor het slagen van zijn arbeid. Frank Martin
zag zich geprest bij het kiezen van zijn tekst, welke hij ontleende aan de bijbelse
Schrift. Goed. Maar met dezelfde spoed zoekende had hij passages kunnen vinden
in het oude of nieuwe testament, die desnoods spreken over ‘de grote dag Zijns
toorns’, over ‘het volk met schuld beladen, zondige natie, verdorven geslacht’, doch
welke niet de gefolterden en hen door wie de foltering geschiedde, met elkaar
verwarren en belasten met dezelfde schuld. Ik weiger te geloven dat iemand, die zich
even herinnert hoe kleine kinderen, wichten van een paar weken, een paar maanden,
niet enkel soms, maar zeer dikwijls, na een bombardement boven onze steden of
boven Duitse, Franse, Engelse steden, dagen lang geleden en gekreund hebben tussen
smeulend, rokend puin, ik weiger te geloven dat iemand, die even heeft nagedacht
over dat onschuldig lijden en onrecht, vandaag nog durft gewagen van ‘Zijn’ toorn,
want niemand, vermoed ik, zal van de God die hij belijdt, een monster wensen te
maken, door wie ook de evidentste schuldeloosheid gekastijd wordt en overstelpt
met onverdiende pijn.
En hoeveel haast Frank Martin wel kon voelen als prikkel tegen zijn verzenen, bij
het kiezen van de tonen, de rhythmen, de accoorden waarmee hij een muziek ging
vormen voor de tekst van ‘In terra pax’, en hoe erg hij wel achterna gezeten kon
worden door de jachtende kortstondigheid van de tijd, het schijnt mij dat hij zijn
tonen, rhythmen en accoorden anders gekozen zou hebben, wanneer hij de sensaties
der dingen welke zij verklanken, in werkelijkheid doorleefd had. Want wie die ooit
gedurende vijf jaren te zes uur in de morgen van een zomer of van een winter Duitse
trompetten het reveil heeft horen blazen, wie ooit die uit de verte de barse commando's
hoorde snauwen, wie ooit die de vliegtuigen hoorde ronken in de nacht of in de dag,
wie ooit die het lied hoorde der Franse maquisards ‘Ami, entends tu le cri du corbeau
dans la plaine’, met al de verlorenheid, al het hopen dat daarin zong (en ik denk dat
wij ook in Holland zulk een lied hadden), wie ooit die op 25 Augustus 1944 de
bevrijding van Parijs vernam, als het ongelooflijk gerucht ener opstanding, wie ooit
die meemaakte wat mij verteld is als Dolle Dinsdag, en waarin ik een gelijke
doorbraak van razende vreugde hoorde trillen, wie ooit die zich in deze stonden van
verwezenlijking zijner lange verwachting vrij mens wist en verlost, wie ooit van
degenen die zulke sidderingen ervoeren in de vezelen van hun lichaam, zou zich
kunnen vergenoegen met de makke, kwijnende, tamme, temende, grijze, grauwe
accenten, waardoor de compositie van Frank Martin de innerlijke echo's van zulke
gebeurtenissen vertolkt?
Niet dus wegens de haast met welke het gelegenheidsstuk ‘In terra pax’ werd
samengesprokkeld, mislukte dit oratorium, maar wegens de gesteltenis, de gezindheid,
de achtergronden van de geest die het werk concipieerde, en die zich tijdens vijf
jaren bewogen had langs een heel anders gekleurde horizon dan wij, wij voor wie
leed en hoop, schrik en dapperheid, schrijnende werkelijkheid geweest zijn, en blijven
zijn in elk onzer zenuwen. Alle dingen, de kleinste en de grootste, welke wij
gedurende een eindeloze, martelende reeks van maanden, weken, dagen, uren,
ondervonden hebben (een advertentie in een krant, een affiche op een muur, het
rijden van een auto in de avond, dreunende stappen door de straat, het gebons op een
deur, het zoeken naar een homp brood, een volk op de vlucht, een gil uit de verte,
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een fusillade, een vrachtwagen geladen met kinderen, het gehakte lied ener
marcherende colonne soldaten), alle nietige en geweldige momenten, gelijkelijk
electriserend, en waaraan wij niet kunnen terugdenken zonder nog even te huiveren,
heeft Frank Martin bijgewoond achter de scheidslijn ener niet geheel veilige maar
toch tamelijk comfortabele neutraliteit, welke een afstand schiep die ruimer was dan
de wijdste kloof, en die door zijn fantasie of intuïtie niet kon worden overbrugd.
Maar onze jammeren gingen de menselijke maat niet te boven, want wij hebben
hen verdragen; en zoals er voor de rampen van een achttienjarig meisje, dat Jeanne
d'Arc heette, of voor Gijsbreght van Aemstel, of voor andere historische evenementen,
verschillende teksten en een passende muziek denkbaar bleken, zo moet ook onze
eigen geschiedenis kunnen worden uitgebeeld in woord en klank. De stijl daarvoor
is bijzaak. Voor mijn part mag het de stijl zijn van een Te Deum laudamus, waarmee
Lulli de genezing ener etterbuil bezong van Lodewijk XIV, en Händel een
vredesverdrag van zijn eeuw, Beethoven een jubelende wens van verbroedering. Als
ik er slechts de reflex en de actie in bespeur der gevoelens die ons, overlevenden,
bezield en geteisterd hebben, terwijl wij elke dag meenden te zullen bezwijken en
niet zwichten wilden. Ik heb menig bezwaar tegen de compositorisch al te
gemakkelijke stijl die gebezigd werd door Frank Martin. Nog veel meer bezwaren
echter heb ik tegen de conventionele en afgezaagde voorstellingen, die zich als som
zijner gewaarwordingen bij hem aanmeldden, toen hij teksten te kiezen en muziek
te denken begon. Mijn spijt en mijn afkeuring tegenover de conformistische intonaties,
het lijzige, gedweeë, zeurende accent, waarin hij zowel onze smarten, ons hopen als
de juichende herrijzenis uit onze dood gedacht en in tonen uitgedrukt heeft, mijn
weerzin, mijn ontgoocheling over dat onvoldoende en gebrekkige ziet niet eens een
einde, en is totaal. Als ik mij liet gaan tot de opmerking, dat een Zwitser,
gecapitonneerd in zijn niet geheel rustige maar toch vrijwel behaaglijke neutraliteit,
durft te laten zingen in o n z e tegenwoordigheid ‘Ik zal de aarde straffen om hare
zonden, de goddelozen om hun boosheid’ zou ik mij zelfs kunnen verontwaardigen.
Want velen onzer zijn er nog, jegens wie zich deze neutrale schriftgeleerde iets
vermeet dat ik slechts onduldbaar achten kan.
Teleurgesteld door de muziek van Frank Martin, heb ik mij ten slotte wel moeten
afvragen, of de Amsterdamse afdeling van de ‘Maatschappij ter Bevordering der
Toonkunst’, die met de uitvoering van ‘In terra pax’ haar vijftigjarige samenwerking
met het Concertgebouworkest vierde, en die waarlijk tijd genoeg had sinds 1945 om
dit jubileum naar behoren te organiseren, - en vertoornd doch kalm (want Martins
muziek stemde mij passief) moest ik in arren moede wel de vraag richten (maar tot
wie, tot wie, bij alle goden?!) of deze archaïsche, gevestigde, rijke Maatschappij niet
honderd en duizend maal verstandiger en nationaler zou gehandeld hebben door aan
een onzer eigen componisten, die ten minste weten waarover zij spreken of laten
zingen, een werk te bestellen om er in de toon van onze tijd een jubileum mee te
herdenken en een triomf. Ik kan mij moeilijk verbeelden dat het gelegenheidsstuk
van een Nederlands componist niet beter ware uitgevallen.

Het wonder van muziek
Als wij de omstandigheden waaronder muziek gebeurt een beetje opmerktzaam
analyseren, hoe moeilijk zal het ons dan schijnen om op een bepaalde dag en op een
vastgesteld uur een muzikale uiting te maken tot een ervaring van schoonheid, dit
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wil zeggen tot een graad van levensvreugde welke wij nergens kunnen vinden behalve
in de kunst en behalve in de liefde.
Buitensporig moeilijk. Want het resultaat der poging om dat soort van geluk over
te dragen op een hoorder, hangt geheel af van de vertolker. Hij, of zij, heeft alles te
doen. Denk slechts even na. Het werk van een architect staat zolang het duurt waar
het gebouwd werd. Ook de in metaal of steen gemodeleerde visie van een
beeldhouwer. Hier of daar plaatsen zij de uitdrukking ener gedachte in de open lucht
of onder dak, rustig, onbeweeglijk, zeker van zichzelf, als 't ware buiten de tijd, en
wachten op de voorbijganger van heden of van over honderd jaar, of van nooit, als
zij onder het zand liggen of op de bodem der zee. Dat is onverschillig. Zij behouden
altijd hun wezen en hun mogelijkheid van werking, zelfs nog wanneer zij verweerd,
verminkt, gebroken zijn. Ook de kleuren en lijnen van een schilder, het vers of het
proza van een schrijver. Zij blijven in hun hoedanigheid voltooid zolang zij bestaan.
Elk ogenblik kunnen zij in de vorm ener trilling welke de harten verheugt, de aandacht
oproepen van iemand die zien en begrijpen kan. De gehele deelneming moet hier
komen van de toeschouwer, van de lezer, tegenover wie schilderij of beschreven
pagina altijd onveranderlijk vragen om herkenning, elk moment ener eeuw gereed
tot het doel waarvoor hun maker ze bestemde.
Maar in de muziek zijn de verhoudingen en is ook de wisselwerking totaal anders.
Wanneer wij naar een concertzaal gaan, die zonder mankeren lelijk of weinig gezellig
is, weten wij nimmer wat er zal gebeuren, zelfs niet al hebben wij de composities,
welke het programma belooft, honderdmaal gehoord. Want elke bladzijde muziek
is een hiëroglyph, een cryptogram, dat tien of meer oplossingen veroorlooft, ook
voor hem die de tekens waarmee zij probeert te spreken, met de grootste
nauwkeurigheid kan ontcijferen. De hoorder begeeft zich naar zo'n zaal in iedere
denkbare gemoedstoestand, soms met de zekerheid van iets wonderlijks waarvan hij
de belofte voelt en reeds de vervulling, soms verstrooid door allerlei bekommernis,
of meestal in een tamelijk neutrale gesteltenis, niet wetend waarheen hij zal overhellen,
naar de welwillende onverschilligheid, die de gewone tint is van de geciviliseerde
mens, of naar een verrassing, een verbazing welke hij gemakkelijk denken kan, doch
waarop hij niet voorbarig rekenen wil. Doch min of meer vaag, min of meer bewust
wenst ieder in zijn binnenste de bekrachtiging, of de vermeerdering van het heimelijk
vermoeden dat men tevreden, zorgeloos, misschien geheel en al gelukkig zou kunnen
leven, al ware het slechts een half uur, op deze planeet die aarde heet. Achter elke
denkbare gemoedstoestand hoopt iedereen instinctief op deze bevestiging van dat
verborgen verlangen, de tijdelijke verlossing uit alle kwaal en last door die
zonderlinge, onverklaarbare bevlogenheid, welke wij geestdrift noemen, d.i. drift
van de geest, welke onder alle kunsten enkel de muziek kan schenken in zo hoge
graad van duur en intensiteit.
Op dit moment echter is niets nog veilig en zeker. Ginds, achter een deur of een
gordijn toeft de vertolker, de bemiddelaar. Hij (of zij) ziet zich in een onwennige,
onbehaaglijke kamer. In zijn hoofd is er een centraal punt dat vast zou willen zijn,
maar voortdurend schommelt, wijl het door vele inmengingen van de buitenwereld
wordt beïnvloed en verstoord. Ook voor deze vertolker (dirigent, solist of soliste) is
een pagina muziek een zeldzaam geheimschrift, waarvan verscheidene interpretaties
gewettigd kunnen worden, doch waarvan slechts éen enkele zich geldig zal tonen.
Welke? Dat zou niemand kunnen zeggen. Het is niet een kwestie van geschreven
noten. Die symbolen van klank, die noten, tellen nauwelijks. Zij zijn maar wegwijzers,
steunpunten, overeengekomen tekens. Zij zijn slechts de heldere of duistere, de
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bekende of nog ongewone aanduiding ener stuwing, ener onstuimige of zachte
ontspringing van leven en geluk, opborreling en uitstroming van geluk, zelfs nog
wanneer de klanken somber, angstig of vermorzeld schijnen. Geen der hoorders
immers is naar deze zaal gekomen om ongeluk of ongenoegen te ontmoeten. Meer
dan overvloedig vindt hij deze gewaarwordingen in alle minuten van het dagelijkse
leven. Hier, terwijl hij luistert naar muziek, wenst hij zulke betrekkelijkheden te
overschrijden, te bedwingen, te overwinnen. Elke vertolker kent dit verlangen naar
bevrijding, naar enthousiasme, naar obscuur besef of begeerte van bijna goddelijke
verheerlijking zijner hoorders. Elk weet ook dat alle meesters der muziek dit
verlangen, deze mogelijkheid, in raadselachtige maar begrijpelijke tekens hebben
genoteerd.
Er is inderdaad geen enkele goede muziek die niet heeft, wat Marcel Proust in
verscheidene delen van ‘Op zoek naar de verloren tijd’ onder de naam ‘la petite
phrase’ gebruikte als leid-motief, waarmee hij telkens een vibrerende herinnering of
overpeinzing belichaamt van iemand, die naar zichzelf terugschouwt. La petite phrase
(een paar maten uit een sonate) doorkruist zijn roman als een gestalte van immateriële
substantie. Zij is er niet in de minuut alvorens zij opklinkt, maar zodra wij haar
vernemen of herdenken wordt zij ons onmisbaar en van ons onafscheidelijk. Zij
vermengt zich zodanig intiem met ons, dat het schijnt alsof wij haar nodig hebben
om te kunnen leven. Zij wijst altijd vooruit naar de toekomst naar een volgende stip
van het heden. Zij schijnt altijd te willen klinken; en omdat zij altijd schijnt te kunnen
klinken, is het lot van onzer eigen realiteit, onzer eigen ziel aan haar geboeid. Zij
heeft onze menselijke gedaante en is tevens iets anders, iets onuitsprekelijk meers
dan onze figuurlijke tegenwoordigheid. Zij brengt ons tot een bewustzijn dat misschien
een droom zal blijven, doch waarmee het sterven minder bitter en ook minder
waarschijnlijk wordt.
Elke goede muziek voert haar hoorder metterdaad naar eenzelfde toestand van
metamorphose welke Jean Paul Sartre op een ander plan dan Proust maar even feitelijk
beschreef in ‘De Walging’, waar hij Antoine Roquentin een gramofoonplaat laat
afdraaien. Geen sonate, maar het liedje van een jazz. Terwijl de naald de gleuf volgt
waarin een melodie geprent werd, mijmert hij: ‘Daar juist leek de wereld buiten mij
nog zo lelijk... en zo lelijk zelfs het bestaan der wereld... Nu is er het liedje van die
saxophoon. En ik schaam me. Een glorieus klein lijden komt in mij op, een
model-lijden. Vier noten van een saxophoon. Dat draait alsof er niets anders zijn kan
dan die plaat. Als een zeis sneed zij de hele weeë verbintenis af van mij met de
wereld, en zij draait maar door. Zij heeft ons overrompeld in onze rommeligheid van
elke dag. Ik schaam mij voor mezelf en voor alles wat tegenover dit liedje bestaat.’
Proust hoopte, terwijl hij la petite phrase herdacht; Sartre bemijmert een korte
serie van tonen met schaamte en rouw. Ieder volgens zijn temperament en zijn visie
op de dingen. Maar het verschil in ondervinding moge groot of gering zijn, elk op
zijn manier getuigde van de macht om iemand te transformeren, welke de muziek
uitoefent over haar hoorder. Er heeft geen muziek geklonken wanneer na een concert
de hoorder niet méér en onvergelijkbaar anders is dan toen hij een zaal binnenging
waar alles scheen te kunnen gebeuren, uitgezonderd zulk een wonder, dat de mens
minder overbodig en machteloos maakt dan hij zich waant in zijn gewone doen.
De optredende solist heeft dit ontzaglijke mirakel te verrichten met behulp van
uiterst duidelijke en toch geheimzinnige, onbetrouwbare noten-tekens. De solist (of
het ensemble van solisten) weet dat. Het is in de diepte van hun denken en
gewaarworden hun bedoeling en pijn, hun hopen en twijfel, de waarmaking of de
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nederlaag van henzelf. Zij zijn de vertolkers van een geheimschrift dat door hen
bewijzen moet hoe deugdelijk het is, en hoeveel macht het bezit om iedere hoorder
te veranderen in een mens die, onttogen aan alle zwakheid, zijn aarde ziet gelijk een
god en haar gebruikt als voetschabel. Deze solisten weten in hun geheimste binnenste
dat de nauwkeurige en doeltreffende interpretatie der cryptogrammen van een
componist, volstrekt en uitsluitend bepaald wordt door hen, die op een aangegeven
uur ergens het podium betreden waarvoor zij evenveel aantrekking voelen als
afstoting.
Onder degenen die ten volle het wonder, en alle transformatie-vermogens der
muziek verwezenlijkten, in de hoogste mate actief maakten, citeer ik: de pianiste
Rossana Bottai, de violoncellist Antonio Janigro, het Trio Pasquier, het Kwartet
Loewenguth (aangrijpend in een menselijkerwijze gesproken onovertrefbare vertolking
van Beethovens voorlaatste droom, en in Fauré's zwanezang voor ideale strijkers),
het Hongaars Kwartet met een uitvoering van Bartoks Vierde, waar elke toon met
aanwaaiend, aangierend geluid, in ons geheugen gegrift werd als la petite phrase van
Proust, als op de gramofoonplaat van Sartre. En Kathleen Ferrier in elke toon die zij
zingt.

Een onvermoede klank
Wie in de herinnering terugziet naar Scriabins Poème de l'Extase, gedirigeerd door
Issai Dobrowen, zal ogenblikkelijk denken aan drie of vier fortissimo's van het orkest,
en de sensatie wederom hebben (als hij zijn gedachte even laat verwijlen) van een
phantastische, physieke behaaglijkheid, voortvloeiend uit myriaden helle, maar
verkwikkende lichtbronnen van onafzienbare duur.
Het waren fortissimo's zoals ik nergens ooit gehoord had, van geen enkel orkest
ter wereld, geen enkele componist ook, en waarvan ik niet wist dat ze gemaakt konden
worden, alvorens op hun kalme, oneindige deining te glijden naar een land van
belofte, naar een paradijs, dat men in de heftigste opgeruidheid rustig naderde, wijl
men, zwevend op de zingende glans, zelf geheel en al belofte en paradijs geworden
was.
Die klaterende fortissimo's hadden hoogte noch laagte, breedte noch diepte; zij
hieven alle begrip op van dimensie. Men voelde zich in de zuivere uitgestrektheid,
zonder beperking en zonder richting. Boven was er als beneden en beneden als boven,
volgens de spreuk der hermetisten. Dat uiterst tonifiërende geluid, waarin de lucht
scheen te willen stollen tot duizend-hoekige, fonkelende kristallen, was niet statisch,
want overal wemelde en glinsterde het, als de ruiten ener stad onder de scherende
stralen der zon. Maar het was evenmin dynamisch. Het was loutere energie, welke
prae-existeert alvorens zij ergens zal gaan existeren door enige vorm of gedaante,
de ongeformuleerde energie van iemand, die zich bevindt in een creatieve roes, maar
die nog niet creëert. Het pure quantum van werking op het moment waar alles
beginnen kan, en dat nog niet begint. Een opgestapelde macht in haar laatste seconden
van evenwicht (stilte nog maar toch reeds storm) en die haar krachten, haar weldaad
in ons overstort, omdat een componist haar heeft kunnen denken en noteren op
muziek-papier, omdat zij zich met haar volle wezenlijkheid aan ons mededeelt door
middel van een orkest en een dirigent, die onwaarschijnlijk worden, legendair,
ongelooflijk, en niettemin reëel. Als men voorstellingen zocht om er zijn ervaringen
mee weer te geven kon men zich verbeelden met de drie jongelingen in de gloeiende
vuur-oven te zijn van het boek Daniel, waar alle moleculen van het lichaam jubelen
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omdat zij branden zonder te verteren. Want iedere denkbare ondervinding is misschien
gezegd sinds de mensen hun gedachten schrijven, maar nog lang niet elke is
rechtstreeks en nauwkeurig voelbaar gemaakt, zoals de muziek dat vermag. Men kan
zich ook verbeelden in de seconde te vertoeven, waar de werveling aanvangt waaruit
de dingen en het leven voortkomen. Daarbij tegenwoordig te zijn, zich daarmee te
versmelten, te vereenzelvigen scheen aan Flaubert de hoogste verzoeking toen hij
de opperste climax verzon en het verlokkendste visioen der Tentation de Saint
Antoine.
Die waarlijk onbeschrijfbare fortissimo's van Scriabin en van Dobrowen (want
van niemand hoorde ik ze ooit zo onwankelbaar, twijfelloos en als vanzelfsprekend
exalterend) die fabelachtige condensaties van geluid, waren geen plotselinge explosies,
geen doorbraken van onstuimig of willekeurig geweld. Neen. Telkens ontstaan zij
uit een fluistering. Zij komen zonder dat men het merkt. Wij worden er langzaam
heen geleid, en terwijl wij gaan, vergeten wij de weg. Wij vermoeden ook niet
waarheen wij ons begeven en vragen het ons niet af.
Van de ganse muziekliteratuur, voor zover ik haar ken, heeft Scriabins Poème de
l'Extase zonder twijfel de geringste muzikale elementen. Wat een componist ideeën
pleegt te noemen, thema's, motieven, is hier verminderd tot een onmisbaar minimum.
Enkele aanlopen naar een korte phrase, die nimmer voltooid wordt, enkele
toespelingen op iets dat zich zou kunnen ontwikkelen tot melodie, vormen het hele
constructieve materiaal. De samenklank zelf der vele orkestrale stemmen bepaalt
zich tot een soort van synthetisch accoord, dat voortdurend wisselt zonder merkbaar
te veranderen. Alles is embryonisch, bijna ongeboren, nauwelijks te onderscheiden,
en behoudt zolang het duurt die toestand en gedaante van primair stadium in de
verschijning van leven. Iedereen, geloof ik, die een tikje begaafd lijkt voor muziek,
zou op elk uur van de dag wel de motieven kunnen samenrapen waarmee Seriabin
de extase die hem bewoonde, mededeelbaar en werkdadig maakte. Zo boetseert de
beeldhouwer met een hoopje natte klei. Zo bouwt de architect met eenvormige stenen
of met kruiwagens van vloeibaar cement. Maar niemand, geloof ik, die meent te
weten wat componeren is, zou het durven wagen om met zo armoedige en weinig
gekarakteriseerde substantie een muzikaal gedicht op te zetten dat de mens, die het
hoort, brengen moet buiten zichzelf en boven zichzelf, naar de opgetogenheid, naar
de bewustwording en ervaring ener hemelse hoedanigheid, welke hem vergezelt als
een raadsel en als een zekerheid.
Boetseren, modeleren echter is alles. Bouwen is alles. Vanaf het eerste accoord,
geïntoneerd als paarlemoeren tinten, die zouden zingen, wordt de hoorder
ondergedompeld en om zo te zeggen genarcotiseerd met een ijle, subtiele en
onontkomelijke muzikale emanatie. Zonder het duidelijk te beseffen verzinkt hij in
een onderwereldse, translucide atmosfeer. Hij weet niet wat hem gebeurt, waarheen
dit voeren zal. Hij laat zich zwerven op de gewekte klank. Hij is buiten de
werkelijkheid. Het hindert hem haast, het schokt hem af en toe om door een thema
dat zich een beetje plastisch aftekent tegen het kleurige geruis, teruggeroepen te
worden naar het bewustzijn, naar de dag en het preciese denken. Men zou altijd zo
willen dolen en dromen te midden van dit diaphane, zacht en exact gerhythmeerde
murmelen, dat overal divine melodie schijnt te moeten worden, doch altijd schemering
van gestalte blijft, en altijd vervluchtigt wanneer men meent het te zullen zien als
helder beeld. Maar Scriabin weet nauwkeurig wat hij wil en hij voltrekt het tot daad,
tot feit. Terwijl de hoorder passief drijft en dobbert op het veelvoudig geluid waarmee
hij hem omwikkelt, dwingt en stuwt hij hem van een lagere naar een hogere
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zelfbewustwording, totdat de luisterende mens van stijging naar verdere stijging,
raden, gissen, voelen kan wat hij is of wat hij zou kunnen zijn.
Een dergelijke bekentenis en manifestatie van de menselijke natuur kon vertolkt,
gecomponeerd worden in 1908. De tijd der jeugd van alles wat wij vandaag
bewonderen of verfoeien. De tijd der jeugd van het futurisme, het cubisme, het
fauvisme, het expressionisme. De tijd, sinds welke niets nieuws meer verscheen,
niets waarvoor men zich spontaan en zonder bedenken in een strijd stort, gelijk de
soldaat die schertsend en glimlachend gaat sneuvelen voor het rantsoen van een
dubbeltje of een kwartje per dag als loon voor zijn onmetelijk offer.
De besten zijn gevallen. Niets ken ik van de hele muzikale productie tussen 1920
en 1940, wat ik als bedoeling, als juiste, onveranderlijke gezichtshoek op de betekenis
van de mens en op de roeping van de kunstenaar, zou mogen en zou durven plaatsen
tegenover de intentie, tegenover het verlangen naar een betere aarde, welke
verwezenlijkt zijn in Le Poème de l'Extase. Alexander Nicolajewitsj Scriabin was
een mystagoog. Hij fantaseerde zich een nieuwe godsdienst en stierf aan de beet ener
vergiftige vlieg. Zo sterfelijk en betrekkelijk was hij. Maar hij kende de middelen
om ons te brengen tot vervoering, tot het middenpunt der verborgen roos, tot het
meest dionysische enthousiasme, wat een tegenwoordig ras van pygmeeën noch
schijnt te kunnen, noch schijnt te willen begeren, armzaligen die zij zijn!
Of Issai Dobrowen een echt groot dirigent is zou ik niet durven uitmaken. Maar
hij gaf honderdmaal meer gewaarwording van muziek door de Symphonie militaire
van Haydn dan Raphaël Kubelik door de Jupiter-symphonie van Mozart, en
duizendmaal meer vervulling van wat wij wensen wanneer wij muziek zoeken.
Inderdaad, hij riep meer tevredenheid te voorschijn, en werkelijke voldoening, zelfs
meer technische waardering, dan alles wat door Kubelik gedirigeerd werd. Vergeleken
met Dobrowen is Raphaël Kubelik een jonge, charmante provinciaal uit het centrum
van Europa, een passe-partout, een handige actieve cosmopoliet, zoals men er vindt
op alle aerodromes, in elke hall van een duur hotel. Wij zouden ons moeten schamen,
wanneer wij hier niet iemand hadden, die evenveel waard was als hij en hetzelfde
kon als Kubelik. Met Le Poème de l'Extase gaf Dobrowen in ieder geval iets dat
meesterlijk was machtig en groot.

De stem van Debussy
Le Martyre de Saint Sébastien was het laatste grote werk dat Debussy ondernam,
behalve het tennis-ballet ‘Jeux’ (Waarom danst of speelt men dit nooit meer?),
alvorens de ziekte, en erger nog de oorlog, hem verhinderden te geraken tot de
zonderlinge toestand van onbevangen beminnen, waarin het organisme der mensen
die men componisten noemt, natuurlijkerwijze muziek voortbrengt. De kracht om
al het schijnbaar negatieve te annuleren, en ondanks alles te komen in een zuiver
lyrische gesteltenis, heeft hij nog wel gevonden tot zijn dood, en steeds even sterk,
maar zeldzamer en kortstondiger. Zingend te kunnen worden met een kanker in het
vernederendste deel van het lichaam, daarbij eenvoudig zingend te kunnen worden,
en gelijkelijk verheugd als de nachtegaal in een zachte Mei-nacht, terwijl het gekwelde
verstand zegt dat er langs een horizon van vijf honderd kilometer elke seconde een
mens sneuvelt met een kreet, ja, om dan nog muziek te maken welke aan anderen
vreugde geeft, dat is geen kleinigheid. Dat veronderstelt een goede dosis dapperheid,
wanneer men de dingen zo reëel ziet en sensitief ervaart als Debussy, die bij al zijn
intellectualiteit een simpel hart bewaard had. Niet minder simpel en trefbaar dan het
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hart van een middeleeuwer te midden der spitsvondige berekeningen van zijn
contrapunt. Niet minder naïef en mededeelzaam dan het hart van 't volk. Niet minder
positief in zijn reflexen en reacties dan het hart van Bach en Beethoven, toen de ene
blind, de andere doof werd.
Hoewel omstreeks 1918, het jaar van zijn dood, de toenmalige jonge generatie,
onder suggestie van Cocteau en Strawinsky, het gemakkelijker vond om Debussy
als voorbij en onactueel te beschouwen in plaats van op hem voort te bouwen, en
hoewel zijn idee van muziek, zijn voorbeeld, zijn techniek voortaan als bedrieglijk
en gevaarlijk golden, bevat Le martyre de Saint Sébastien een aantal compositorische
proposities van de hoogste orde omdat ze totnutoe niet overtroffen zijn in het
modernisme van de klankschakering, noch in de doelmatigheid der beoogde expressie.
Tot zulke muzikale voorstellen, welke nooit hun macht verliezen om minuten gelukkig
te maken, behoort het korte preludium en het gehele bedrijf van de ‘Hof der leliën’.
Met gewone accoorden, maar zó georchestreerd, als een mengeling van fluit en
schalmei, dat ergens uit lang geleden en vergeten tijden een klein orgel schijnt te
spelen, een van die onmogelijke orgels gelijk men er ziet op sommige oude
schilderijen, met zulke enkele accoorden wekt Debussy niet slechts een soort van
boven-werelds geruis op uit de stilte, maar trekt hij tevens de lijn ener melodie waarin
de tegenwoordige mens nog de echo verneemt van zijn verlangen. Ook de zwervende
en zwevende, de dompige of zilverig fosforiserende geluiden, die spoken rond de
‘toverkamer’ waar het vuur van zon en planeten gestookt wordt, ook de fanfare
(dikwijls nagebootst doch door niemand geëvenaard) tegelijk populair en majestueus,
welke het ‘concilie der valse goden’ opent; ook de klacht der ‘vrouwen van Byblos’,
die de gestorven Adonis bewenen en tot herrijzing roepen; ook de melodie voor
alt-hobo, waarin de smart treurt van ‘de gewonde laurier’; ook de koren, of ze Apollo
aanroepen, het kruis begroeten als licht der wereld, of de glorie jubelen van het
hemels paradijs; en nog verschillende andere pagina's dezer partituur, zoals het duo
der Tweeling-broers, tel ik tot de muzikale proposities welke niet voorbijgaan en
vandaag nog geldigheid behouden, omdat er een toon wordt aangeheven welke nieuw
blijft, wijl hij eenmaal de echte, innerlijke waarheid sprak, en bovendien omdat hij
wegens intrinsieke hoedanigheden van praktische, technische aard perspectieven
baande naar de toekomst, voor wie oren en ogen had om te horen en te zien. Dat deze
vergezichten verwaarloosd werden, toen tussen twee wereldoorlogen de muziek een
banale scepsis, de goedkope ironie, het grijnzen, grinneken, snauwen, knarsen,
wurmen, zeuren, leuteren, en de overige futiele post-romantische of neo-klassieke
impulsen ging uitdrukken van lieden die alles hadden, inbegrepen de reclame, aan
wier zelfvergenoegen niets mankeerde dan een beetje genie en het talent om minder
berooid van de gaven der muzen te schijnen dan men was, dat niemand wie toen
componeerde de toekomst ontgonnen heeft welke te lezen lag in de lijnen van Le
Martyre de Saint Sébastien, dat bewijst niets tegen Debussy, maar dat getuigt tegen
hen die alles kregen toegeworpen behalve de macht om de schare hunner tijdgenoten
te boeien. Want de schoonheid en haar verrukking, hoewel oud als de mens, was
toen in discrediet, gelijk een ieder weet, en voor de eerste keer, sinds mensen haar
nodiger hebben dan brood, uit de mode.
Toch behaalde Le Martyre de Saint Sébastien deze week nauwelijks meer dan een
feestelijk succès d'estime. Maar dat lag niet aan het werk, noch aan de uitvoering.
Dat gebrekkig tekort werd enkel veroorzaakt door de enscenering, door de opzet. Ik
geef het iemand te doen, al ware hij de meeslependste en fascinerendste verteller der
wereld, om een paar duizend luisteraars, die per tram, te voet of per auto uit hun
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dagelijkse bedrijvigheid en uit de gure avond kwamen naar een zaal waar a priori
elke gunstige sfeer afwezig is en getoverd moet worden, ik geef het iedereen te doen
om met Franse verzen van Gabriele d'Annunzio die naarstige, rumoerige menigte in
de stemming te brengen van een religieus mysterie-spel, waar Christus en Adonis
worden dooreengeward, en waar Sebastiaan verschijnen zal gelijk op vele doeken
van meesters der Renaissance, als dubbelzinnig wezen, dat door de boogschutters
die hij aanvoerde gemarteld en gedood wordt, omdat zij hem door hun pijlen hun
liefde en aanbidding toezenden. Zo iets kan door middel van de radio, die men
opendraait in een rustige kamer waar elk wonder mogelijk is en een verstaander
wacht. En in deze vorm geeft de Parijse radio inderdaad Le Martyre de Saint
Sébastien. Maar zo iets kan niet in de concertzaal, waarvan het decor bekend is en
niettemin eindeloos onwenniger dan de vriendelijke omgeving van ieders tehuis.
Ofschoon de recitant Henri Rollan lid is van de Comédie française, en met de
voortreffelijkheden van deze instelling ook al haar conventionele stijl
vertegenwoordigde, werd er, terwijl hij de proloog declameerde, gekucht en gehoest
alsof men in een kerk was tijdens de preek. Wie zou zich vandaag nog totaal kunnen
interesseren voor de nimmer geheel geveinsde, maar ook nimmer geheel betrouwbare
poëzie van D'Annunzio, die zich zelden wist te hoeden voor rhetorische overdadigheid,
en voor literaire of historische of antiquarische preciositeit? Telkens wanneer de
verzenzegger alleen was, terwijl orchest en dirigent werkeloos, hulpeloos wachtten,
barstte de onverschilligheid van zielen en zinnen der hoorders los in een bescheiden
doch luidruchtig schrapen van de keel. Maar telkens ook wanneer muziek het woord
aanvullend verving, gebeurde weer het mirakel. Gaarne had men zich laten vervoeren
en men besefte dat de componist wilde en kon brengen naar dat geluk.
Het is waar dat elke bedenking ophield toen Noémie Perugia en Gé Veenbaas haar
duo aanhieven, dat alle aarzeling verviel terwijl Dora van Doorn-Lindeman de stem
des hemels en der ziel van Sebastiaan intoneerde, Van der Lek de solo voor alt-hobo,
en dat men eveneens tot de straling van Apollo, tot de lof van de andere hemel dan
die zich boven ons welft, gewenkt werd door stemmen die de administratieve naam
dragen van koor der Nederlandse Radio-Unie.
Gemakkelijker dan in Le Martyre de Saint Sébastien kon men de dirigent Henri
Tomasi beoordelen naar La Mer van Debussy, en naar L'apprenti sorcier van Paul
Dukas, en in het derde viool-concert van Saint-Saëns (op enkele slippers na uitstekend
gespeeld door Jan Keessen) waar men vele punten van vergelijking heeft. Ik had mij
Tomasi sterker en overtuigender gedacht dan hij zich toonde in La Mer, waar hij
menige naar mijn mening absoluut ongeoorloofde vrijheid nam met de voorschriften
van de componist, en de zang der zee waar Debussy zich weerspiegelde als Narcissus
in zijn rivier, niet weergaf als de grondeloze waarneming van een menselijk gemoed,
maar als een serie van pittoreske naturalistische taferelen. Boven zulk een
fotografische maar niet eens exacte reproductie, verkies ik verreweg de levende,
groeiende en aan geen enkele betrekkelijke visie gebonden ervaring van brandende
oneindigheid die Van Beinum geeft in La Mer. Tweemaal hoopte ik een gelijke
impressie van Tomasi. Tevergeefs echter. Maar hij scheen mij uitmuntend, en als 't
ware onovertroffen in de ideale prentbriefkaarten-stijl van Saint-Saëns en in het
fantastische, virtuose realisme van Dukas. Debussy evenwel is onvergelijkbaar meer
dan Tomasi zich schijnt te kunnen verbeelden. Debussy vertolkte niet de dingen. Hij
zette om in muziek de ziel der dingen, en zijn eigen hart dat de dingen waarnam
onder altijd wisselende belichting, doch in de onafgebroken golving van verwachting
en vervulling ener ontroering die steeds dezelfde en steeds verschillend was.
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De muziek gaat voor
Tussen de gewone bezigheden door, rumineerde ik al sinds een halve week enkele
beschouwingen over de tien duizend gulden van Willem Mengelberg, en het rapport,
waarvoor de Amsterdamse Raad opzienbarende maatregelen moest nemen om het
los te krijgen van de commissie, die de zaken onderzoekt van het Concertgebouw.
Ik had dus opnieuw de magere rossinant voor de dag gehaald en het scheerbekken
van de barbier. Dat was niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Want ik had de plechtige
belofte afgelegd om voortaan niet meer mijn neus te steken in de affaires der regenten,
die de beroemde muziektempel bedienen in de Van Baerlestraat. Eminente en
verstandige mannen hadden mij herhaaldelijk verzekerd, dat de positie der
Mengelbergen slechts steviger werd, hoe meer ik over hen schreef, en dat ik Van
Beinum in een lastig parket bracht tegenover de bestuursheren en de artistieke directie
van het Concertgebouw, wanneer ik hem naar verdienste waardeerde. Zij zeiden ook,
dat ik mezelf onmogelijk maakte, voor de tweede keer nota bene, wat het toppunt
van dwaasheid is, en tegen de gebruiken der ezels, die zich maar eenmaal stoten aan
dezelfde steen.
Al die goede raadgevingen lieten haar indrukken bij me na en ik knoopte ze in
mijn oren. Wat er ook gebeurde, ik besloot om mij in het vervolg koest te houden,
voor stommetje te spelen, te doen alsof ik op sterven na morsdood was.
En zeker zou ik dat besluit hebben doorgevoerd, wanneer op Woensdag 9 Februari
mijn bloed niet aan het koken was geraakt door de slotzin van een redactioneel
artikeltje in het Handelsblad (van oudsher het officieuze orgaan der
Concertgebouw-bestuurders), dat een sussende opheldering probeerde te geven van
die merkwaardige tienduizend guldens. In zoveel woorden stond daar te lezen, dat
de uitbetaling dezer toelage, welke de Amsterdamse Raad met algemene stemmen
van de subsidie had afgetrokken, eventueel moeilijk zou kunnen geschieden zonder
de salariëring van de orkestleden te benadelen.
Zulk een onderstelling scheen mij het geoorloofde ver te overschrijden.
Wanneer er een minuscuul deficit dreigt bij een N.V. tot exploitatie van een gebouw
en van muziek, bij een N.V., welker jaarlijks budget rolt over millioenen... wanneer
een belachelijk lekje van tien mille, dat die beheerders willens veroorzaakten, moet
worden gestopt, wie valt dan op het eerste gezicht in de termen om een besnoeiing
te ondergaan, om te dokken?
Een fatsoenlijk mens zou denken, dat zo nobele en achtenswaardige lieden, van
wie de een het assurantie-bedrijf uitoefent, de ander een politicus is in ruste, de derde
bankier, een vierde, vijfde, zesde en zevende even realistisch en voorspoedig in hun
ondernemingen, ja, een nuchter mens zou denken, dat deze bestuurders, die beweren
de muziek te dienen, en die zich daarover misschien heel wat inbeelden, zelf
inspringen. Of dat zij de huurprijs hunner zaal met enkele guldens zullen opslaan,
als die ruimte waar Beethoven, Bach, Bruckner, Debussy plegen te klinken, wordt
gevraagd voor een bokswedstrijd, voor een jazz-band, voor bellicistische manifestaties,
of door overige profiteerders der eenvoudigheid van het volk, wier vertoningen
regelmatig zijn uitverkocht. Een fatsoenlijk mens meent wellicht, dat die uitdelers
van profane, primitieve bedwelming het eerst in aanmerking komen om met hun
overvloedige middelen een tekort van tien mille te dekken in de financiële
berekeningen der Concertgebouwbeheerders. Neen, neen, neen! Gij vergist u. Het
zijn ‘eventueel’ de musici, die daar Beethoven, Mozart, Bruckner of Bach plegen te
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vertolken, het zijn de musici, wier aanwezigheid, wier werkelijkheid aan de N.V.
Het Concertgebouw en zijn beheerders de enige noemenswaardige bestaansreden
verleende, het zijn de kunstenaars van een vermaard orkest, aan wie wordt voorgesteld
een beetje krommer te gaan liggen, om aan Willem Mengelberg, die geld als water
verdiende, een dolce far niente te verschaffen in Zwitserland. Men heeft er zelfs geen
moment over gepeinsd om te bezuinigen op een vroegere suppoost van Mengelberg,
een zogenaamde archivaris, die daar als de rat der fabel van La Fontaine genoeglijk
huist in zijn romig kaasje.
Heeft het rijke Bestuur van het Concertgebouw geen enkele schaamte meer en
geen enkel menselijk gevoel, geen greintje respect voor de kunstenaar, om dergelijke
bezuinigingen te wagen insinueren ten behoeve van Willem Mengelberg, die de
guldens voor het oprapen had. Moeten musici van het orkest boeten, omdat
Mengelberg zijn geld slecht belegde in Duitse fondsen?
Zover was ik in mijn bepeinzingen, die ik ondertussen niet verzwijg, het kostte
wat het wil. De dirigent Igor Markévitch had mij er niet van kunnen afleiden. Hij
vermoordde de vierde symphonie van Schubert, het derde piano-concert van Bartok,
dat op zichzelf al zoveel zwakke plekken heeft, en in de Schilderijen-tentoonstelling
van Moussorgsky was men verbaasd, dat het orkest bij die grillige en lelijke mimiek
zijn samenhang behield. Mijn verontwaardiging, ontstoken door dat artikeltje van
het Handelsblad, vermeerderde hij echter niet. Ik dacht voor mezelf: Het zou wel
interessant zijn voor de artistieke sectie der Concertgebouw-commissie om even na
te sporen, aan welke combinaties een volstrekt onbeduidend dirigent het te danken
heeft, dat hij voor een enkele avond meer honorarium opstrijkt dan een orkestlid per
maand, wellicht per trimester, waarom de dure fictie van menige buitenlandse naam
zo ijverig wordt gekweekt, bevorderd, en waarom de weg naar het Amsterdamse
podium voor anderen (zowel uitvoerders als componisten) schijnt te zijn versperd
door een geheimzinnig veto?
Maar terwijl Eduard Flipse Zaterdag en Zondag het panorama der zesde symphonie
van Bruckner openbaarde als een andere wereld dan de onze, als een wereld die wij
blijven hopen, en waarvan wij de harmonie reeds ervaren, want hier is alles goed,
alles welwillend, zelfs wanneer Bruckner, die overvloeide van divine melodie, in
een tijdelijke berooidheid slechts mechanische formules vond, terwijl dat vele
onverwachte, altijd nieuwe gezang maat voor maat op mij afkwam, mij doordrong,
mij zijn verzoening met alle dingen mededeelde, omdat het overal ontstond uit liefde,
terwijl ik dat hoorde, smolt heel de ijzigheid, die in me was, verdween heel mijn
gramschap.
O, verrukkelijke en gevaarlijke macht van een orkest, dat zangen aanheft,
waarboven niets bestaat, wijl zij doelmatiger zijn dan ambrozijn en nectar, omdat zij
ons niets te wensen overlaten dan die stonde van verlangen, die innerlijke straling,
die sensatie van gewijdheid, die vermurwende stilte ook, wanneer de stem der mensen
breekt, omdat de ontroering te heftig is. In geen taal der wereld zijn equivalenten
voor deze klanken. Zij zijn muziek in haar puurste staat. Dikwijls schijnbaar
ongeordend. Onbegrijpelijk voor de rede. Steeds betoverend. En terwijl ik luisterde,
dacht ik aan niets. Ik onderging haar verlangen naar grootheid en tederheid. Maar
telkens, wanneer mij daarna echo's van haar aanwaaien, denk ik: Wat zal ik mij
bekommeren over de manipulaties van een Bestuur en een Directie, die niet op hun
plaats zijn als beheerders van zulk een orkest? Die geen flauw idee hebben van de
betekenis van zo'n orkest? Als men dergelijke evidenties niet wil inzien, wat gaat
mij dat aan?
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Inmiddels heb ik het voornaamste gezegd van wat te zeggen viel. De muziek
verdoezelt het schandaal, dat er is. Zij verhindert het niet; zij neemt het niet weg.

Troubadour 1949
Het was curieus te bedenken dat deze brillante première van De Troubadour nog kon
gaan in de eeuw van de atoombom.
Aan de ene kant dat super-intellectuele ding, vulkaan en cycloon in de duizendste
macht, het kleine monster-ding, dat men over de oceanen heen elkaar als 't ware
anoniem kan toezenden, want er heeft een teledynamisch bestuurde vliegmachine,
zonder piloot of bemanning, gevlogen van New York naar Berlijn.
Aan de andere kant dat super-sensitieve ding, bestaande uit een aantal kabalistische
tekens op een vel papier, die het vermogen hebben om via het oor een geheimzinnig
centrum in de hersens te beroeren, waardoor het intellect bijna totaal wordt
uitgeschakeld, en waardoor het hele organisme gaat functionneren als verwekker
ener soort van energie, welke het ganse lichaam met de aangenaamste gevoelens
vervult en voor de behaaglijkste dromen geschikt maakt.
Nog nooit heeft de mens zulk een enorm klavier bestreken van de meest
uiteenlopende mogelijkheden in het physische en in het psychische domein der
bereikbare natuur.
De ontmoeting van zo'n tovenaar met de tovenaar van De Troubadour die Verdi
heet, kan elke dag gebeuren. Ik stel me zelfs voor dat hij op de Troubadour veel
gemakkelijker reageert dan op de meeste andere kunst. Precies als ik, precies als wij
allen tezamen. Vanaf dat het doek opgaat over een groen-blauwe, gebeeldhouwde
toren-poort, die in haar fronton een hart vertoont, geregen aan een soort van draaispit,
weten wij niet waar wij zijn, in Hindoestan tegenover een tempel van Kali, in een
Russisch sprookje, misschien in Atlantis op de bodem der zee. Wij weten ook niet
meer in welke eeuw de decorateur ons verplaatste. Wanneer uit de paarse nacht een
troepje prachtig uitgedoste soldaten opduikt, die, wakker geschud door een in
sabelbont gehulde bojaar, woorden beginnen te zingen, waarvan de zin ons ontsnapt,
voelen wij ons nog verder van honk. Maar we proberen al niet meer om te begrijpen.
Wij hebben het verstand op zij geschoven, zodra de bojaar met vreemde, fanatische
accenten een aria inzet, waar direct iets ophitst en fascineert. Hebt gij gemerkt dat 't
in De Troubadour bijna altijd nacht is, de zaligste, zilverigste maan-nacht, en een
onbewogen lucht? Daar wandelen prachtige, fantastische dames in rond als feeën,
een magnifiek gecostumeerd Moors personnage met kousen en schoenen van
verschillende kleur en vorm, een slanke, blonde ridder-zanger, die begeleid wordt
op een onzichtbare harp, nonnen met stemmen als engelen, zigeuners, die in het rosse
schijnsel van smids-vuren op melodische aambeelden hameren, alsof zij bewijzen
willen dat zwervende ketellappers rust noch duur kennen. Wat mogen zij wel
fabriceren, zo laat in de nacht, terwijl aan hun sonore kelen het populairste lied der
wereld ontstijgt? Gij vergeet het u te vragen. Uit die onaardse, diaphane atmosfeer
rijzen burchten, gehavende kastelen, legerkampen met geschrijnwerkte tenten voor
de commandant, ridder-zalen met muren als grafzerken. Daar spelen de wonderlijkste
avonturen zich af, waarvan gij geen jota begrijpt. Is de blonde troubadour de zoon
der zwarte, gepassionneerde zigeunerin, op wie hij nog minder lijkt dan een paard
op een automobiel? Aan wie zal de lelie-blanke fee toebehoren, aan de jonge, rose
minnestreel, of aan de goud-bestikte, sombere Sarraceen met de verschillende kousen?
Aan geen van beiden. Plotseling zien wij de fee sterven, haar zanger verborgen onder
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een grauwe lijkwade, waarover een reusachtige beul tegen een rosse gloed van
vlammen de wacht houdt. Allen gaan de dood in behalve de Moor, de bojaar en hun
soldaten. De ontknoping en de opheldering van het drama geschieden in minder dan
drie korte versregels, wat stellig een record is. Wij raken pas aan het begrijpen
wanneer het scherm valt. De blonde troubadour was de eigen broer van de donkere
Moor. Wie had dat ooit kunnen denken!
Tegen die grillige opeenvolging van onwaarschijnlijkheden of ongelooflijkheden,
samengeflanst zonder het flauwste psychologisch verband, wordt door het intellect
geen ogenblik geprotesteerd. Ons nuchter verstand oppert er oneindig minder
bezwaren tegen dan wanneer wij de episoden zien afrollen van een film. Ook daarna,
als wij weer op straat staan, in de realiteit, berouwt het ons niet dat wij romantische
absurditeiten, die wij nergens zouden aanvaarden, zo maar genomen hebben als een
hemelse boodschap. Wij herinneren ze ons zelfs met een eerlijke glimlach van
vergenoegen.
Het is Verdi, de tovenaar, die ons van redelijke mensen verandert in een intuïtief
en gelukkig wezen. En hij doet dat met de rudimentairste middelen. Eerst een getokkel
op een paar snaren, of een accoord van blazers dat niets schijnt te beduiden, niets
schijnt te beloven. Een stem vangt aan, die ons tamelijk onverschillig laat en neutraal.
Maar plotseling is het alsof er iets ontbrandt in de persoon die daar staat te zingen,
alsof daar een energie tot werking gebracht wordt, welke zich veel zonderlinger,
geheimzinniger, onverklaarbaarder manifesteert dan alle gamma- en bèta-stralen,
alle mesonen van de kosmos. En wijzelf ontbranden, er is iets in ons dat opbruist als
een vulkaan en cycloon in de duizendste macht, of wij willen of niet, of wij
intellectuelen zijn of niet. Die zingende zucht, of die klacht welke wij nauwelijks
kunnen onderscheiden van gejubel, doorvaart ons tot in het merg onzer beenderen.
Geen ramp echter veroorzaakt die ontbranding, die schok, in ons wezen, maar een
sensatie van onbeschrijflijk welzijn, waar alles gelijk is, of wij een kreet horen van
vreugde of van smart. Dikwijls ook worden wij zonder enige voorbereiding vervoerd
in die gesteltenis van het opperst welbehagen. En meen niet dat zo iets gemakkelijk
is en voor het grijpen ligt! Verdi zelf had er geen zeggen over. Na de Trovatore,
Rigoletto en de Traviata moest hij bijna twintig jaar wachten, geduldig wachten,
alvorens eenzelfde wonder te kunnen verrichten met Aïda.
En als mij dunkt, dat niemand hier weerstand kan bieden aan de mysterieuze
verlokking ener muziek in haar primitiefste staat, aan een muziek, die zowel aan de
intellectueelsten onzer tijdgenoten dat gevoel van evenwicht en verzoening kan geven
als aan de eenvoudigsten van harte, dan heb ik eigenlijk ieder geprezen aan wie een
rol in deze voorstelling der Nederlandse Opera werd toevertrouwd. Zij zijn niet te
veel om te noemen en te roemen. Nicolaas Wijnberg voor het scheppen en volhouden
ener decoratieve omgeving die op de grens bleef van droom en werkelijkheid;
Abraham van der Vies, die alle groepen en gebaren zo geordend had, dat zij in het
paradoxale natuurlijk en overtuigend schenen; Paul Pella, die altijd de juiste tempo's
wist te vinden en hun ontelbare schakeringen; de glanzend afgewerkte koren; Jan
van Mantgem als Troubadour, die hoe langer hoe beter werd nadat hij clementie had
laten vragen wegens een dreigende ongesteldheid; de niet enkel voortreffelijke maar
dikwijls verrukkelijke Leonore van Gré Brouwenstijn; de Graaf Luna van Theo Baylé
met een voordracht, die even volmaakt muzikaal is als zijn magnifieke bariton; Jo
van de Meent in alle excessieve en pathetische expressies der zigeunerin Azucena;
Frits Bosch, als Ferrando, luitenant van Luna, die er in slaagde om het eerste toneel
onmiddellijk boeiend en meeslepend te maken.
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Werkelijk: deze Trovatore, haast honderd jaar oud, en zó vertolkt, bevat meer nut
en heil voor de mensen dan alle wetenschap en philosophie.

Een miskend orkest
Ergens in Nederland bestaat een orkest, waarvan de geschiedenis, wanneer zij werd
verteld in een boek, de mensen zou vervullen met bewondering. Alleen reeds omdat
zou blijken hoe diep de liefde voor de muziek geankerd is in het hart van ons volk,
hoe spontaan zij daar leeft, welke offers men voor haar over heeft, omdat men haar
niet missen kan.
Dit orkest (ik noem het nog niet) ontstond in 1928 uit een kleine kern van strijkers,
gelijk alle orkesten van het historische verleden, en werd gesticht door particulieren.
Het groeide natuurlijkerwijze, zoals een korrel zaad dat doet, die in goede bodem
valt. Zonder haast. Zoals cultuur zich manifesteert wanneer zij echt is. Bijna
onbemerkt. Een verschijnsel van zuivere muzikale bloei, in een provincie van Holland,
waar de oppervlakkige toeschouwer menen zou, dat men zich enkel bezig hield met
mechanische en materiële dingen.
Lange tijd heeft het de bescheiden naam gedragen van Kamer-orkest, en in 1942,
toen de bezetter en diens trawanten zich gingen bemoeien met kunst, had het de
zeldzame moed om zich het zwijgen op te leggen en te verdwijnen. Het herrees
onmiddellijk nadat op de Eerste Paasdag van 1945 de stad waar het zetelt bevrijd
werd.
Tegenwoordig voert het met recht de titel van philharmonisch. Het telt 43 vaste
medewerkers en 8 die beschikbaar zijn als reserve. Tezamen 51 executanten. Men
vindt er 3 fluiten, 3 hobo's, 2 klarinetten, 2 fagotten, 2 hoorns, 3 trompetten, 3
trombones, pauken en slagwerk. Bijna het gehele klassieke repertoire, een groot deel
van de romantische en moderne programma-stukken, die geen buitengewoon apparaat
eisen, liggen dus in het bereik van deze instrumentale gemeenschap en behoren tot
haar werkingssfeer.
Dit merkwaardig orkest, organisch voortgesproten uit een groep onzer natie, maar
dat geen der officials die de kunst beheren in Den Haag schijnt te kennen, betrad
gedurende het vorige seizoen 23 maal het podium van altijd druk bezochte, dikwijls
uitverkochte zalen en hield voor deze uitvoeringen 111 repetities. Het speelde of
begeleidde de Derde Symphonie van Bruckner, de Siegfried-Idyll van Wagner, de
Prélude à l'après-midi d'un faune van Debussy de Variations symphoniques van César
Franck, de Casse Noisette van Tsjaikofski, de Klok van Haydn, de Matthaeus- en
Johannes-Passion van Bach, het Requiem van Verdi, de Kroningsmis van Mozart,
Le Roi David van Honegger, verschillende oratoria en een aantal concerten voor
piano, viool, cello, klarinet van allerlei meesters.
De perscritieken dezer uitvoeringen waren zonder uitzondering gunstig, zelfs zeer
goed. En wie onwillig is, of enkel maar sceptisch, zou die waardering, dat
enthousiasme kunnen verklaren als een uiting van locaal patriotisme, van esprit de
clocher, waarmee een grote stad behept mag zijn, doch die men glimlachend
wantrouwt in een hoek van het land welke terra incognita is in Den Haag of aan de
boorden van de Amstel. Maar beroemde kunstenaars, die lauweren verzamelden in
Amsterdam, Parijs of elders, solisten als Jo Vincent, Willem Andriessen, Emil
Telmanyi, Sam Swaap, Zoltan Szekely, Theo van der Pas, Paul Tortelier, Ida Händel,
Thomas Magyar, Gerard Hengeveld, Jan Huckriede, Cor de Groot, en nog vele
anderen, hebben het niet onverenigbaar geacht met hun prestige, noch met hun
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artistiek geweten om gesecundeerd te worden door het onbekende orkest, waarvan
ik het ontstaan hier in het kort verhaal en het bestaan aan menigeen misschien onthul.
Uit het aantal dezer solisten en uit hun voortreffelijkheid leid ik af, dat de goede
perscritieken op deugdelijke gronden berusten.
Tot nu toe lijkt de historie van dit orkest nog op de meeste overige. Hier echter
komt het bewonderenswaardige, het verbazingwekkende van dit relaas. O, een
nietigheid slechts. Een van die kleinigheden waar men gemakkelijk overheen ziet
omdat men verstrooid is en meestal aan zijn eigen zaken denkt. Maar toch een feit
dat iedereen, dunkt mij, daar zal treffen, daar zal moeten ontroeren waar een menselijk
gemoed huist.
Op de jaar-balans van het vorig seizoen, die loopt over de bijna ongelooflijk geringe
som van f 47.984,09 (voor 23 uitvoeringen), staat de post der honoraria, inclusief
reis- en verblijfkosten der versterking, geboekt voor f 37.017,25. Zoudt gij, lezer, zo
vriendelijk willen zijn dit bedrag der gezamenlijke jaarlijkse salarissen te delen door
51, of als gij wenst door 43, wat het cijfer der vaste leden voorstelt van het orkest
waarover hier bericht wordt? Wij kunnen zo de gemiddelde vergoeding berekenen
voor 23 concerten en 111 repetities. Wij krijgen dan minder dan f 900 per jaar en per
man. Zweemt dit getal niet naar het onwaarschijnlijke? Is het niet boven elke lof
verheven? Is het niet fantastisch? Ergens in ons land vormen 43 mensen, louter om
een ideaal te dienen, louter omdat zij de vonk in zich hebben van de kunstenaar, een
uitstekend orkest voor een bezoldiging van minder dan honderd gulden per maand,
en zij redden zich met dit vitaal minimum zoals zij kunnen. Werd de muziek ooit
edeler beoefend?
Het spreekt vanzelf, dat dit orkest te kampen heeft met ontzaglijke moeilijkheden
om in stand te blijven en op peil. Want het kweekt zijn eigen krachten, en zodra een
van die krachten de volle wasdom heeft bereikt, staat de man of de vrouw, die daar
volleerd werd als instrumentalist, bloot aan de verleiding van elders, waar men beter
betalen kan. En volstrekt niet beter betaalt omdat er beter wordt gemusiceerd, maar
omdat men een millionnairs-onderneming is zoals de Radio, die overal ronselt waar
te ronselen valt (tot in de rangen van het Concertgebouw toe) en omdat er negen
andere orkesten zijn, die subsidie genieten van het Rijk en zich dus automatisch in
een voordeliger, een machtiger, koopkrachtiger en veiliger positie bevinden. Kijk
eens: Het Concertgebouw 227.000; het Residentie-orkest 120.000; het Rotterdams
orkest 144.000; het Utrechts 102.000; het Arnhems dito; het Gronings 88.000; het
Maastrichts 75.000; het Haarlems 79.000; het Brabants, dat nog niet bestaat, 70.000!
Het is billijk, het is rechtvaardig, om het goede overal te erkennen en te steunen
waar het zich openbaart. Aan het orkest echter, dat sinds zo lange jaren reeds in een
onzer provincies een culturele functie waarneemt, die zijn onmisbaarheid en ook zijn
levensvatbaarheid eenvoudig bewezen heeft door zijn natuurlijke wording, aan het
orkest dat voor de vervulling van zijn ambt woekert met een zo nederig budget, aan
het orkest dat trouw een prachtige taak verricht voor zo schamel loon, aan een orkest
dat te midden van talrijke zorgen zelfs niet zou klagen wanneer zijn toekomst
verzekerd, wanneer het niet door ondergang bedreigd was, aan dit exceptionele orkest
hebben de Nederlandse overheden de erkenning zijner buitengewone diensten en
verdiensten tot dusverre stilzwijgend geweigerd. Men heeft spaarzame beloften
gedaan. Men heeft de toezegging voorgespiegeld van bescheiden sommetjes, die
zonder twijfel niet te versmaden zouden zijn, hoewel ze naast de rest der officiële
subsidies een aalmoes schijnen. Maar geen der zuinige beloften heeft zich tot heden
toe omgezet in een betaalbare wissel op een Hollandse bank.
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Wat dunkt u van dit alles? Wij gunnen de Brabanders gaarne een orkest. Doch is
het niet een onverklaarbare bevoorrechting, en getuigt het niet van een onbegrijpelijke
willekeur om aan de ene kant van ons land een post van f 70.000 uit te trekken voor
een muzikaal ensemble dat nog moet worden opgericht, en aan de andere kant geen
cent over te hebben voor een instrumentale stichting, die wegens haar prestaties zou
mogen verwachten dat een regering, welke een juiste koers volgt en een oog in het
zeil houdt, haar zelfs ongevraagd ter hulp komt?
De provincie waar dit miskende orkest werkzaam is, telt ongeveer 7% der
Nederlandse bevolking. Wijl de gezamenlijke orkest-subsidies voor 1949 in ronde
cijfers f 1.300.000 bedragen, zou dit gewest dus, wanneer wij deze zaak zuiver
statistisch en numeriek beschouwen, recht hebben op een subsidie van f 90.000. Voor
een beetje minder zou het orkest, waarvan ik de moeilijkheden, de rechten en de
waarde vermeld, stellig dankbaar zijn.
Maar er is nog een andere gezichtshoek, een ander vergelijkingspunt, van waaruit
deze simpele historie elk Nederlander belangrijk zal schijnen en, als hij een hart
heeft, ontevreden moet stemmen.
Even over de grens der provincie, waar het orkest dat onze regering niet kent,
concerten geeft, is een grotendeels in puin liggende Duitse gemeente, die onlangs
besloot om een subsidie van circa f 320.000 te verlenen aan een vereniging van 70
beroepsmusici, om datgene te handhaven wat de enige geldige betekenis is van een
volk: zijn muziek, zijn kunst.
Door deze geografische aanduiding kan iedereen de naam raden en de vlag
waaronder zich een aantal kunstenaars geschaard heeft: ‘Het Twents philharmonisch
orkest’. Deze noodzakelijke muzikale onderneming werd gesticht door Klaas de
Rook, en waar rook is daar is vuur. Iedereen zal zich allicht verbazen, dat de provincie
Overijssel enkel economisch en financieel belang had voor onze regeerders, en dat
de fabrikanten van staal en textiel, die hun orkest tot leven riepen en het steunden,
niet genoeg invloed bezitten bij het departement van O., K. en W. om aan hun
kunstenaars een menswaardig vitaal minimum te verschaffen en een veilige toekomst.
Maar zo is het. Tot ongelijk van hen, aan wie in Den Haag de opdracht werd verstrekt
van bewakers der kunst, van verdedigers der Nederlandse muziek.

Muzikale onderrichting
In de vorige herfst verscheen bij De Haan te Utrecht een leerboek van Jaap Vranken,
getiteld ‘Het Contrapunt’, dat ik om twee redenen niet links wil laten liggen. Ten
eerste, omdat de uitgave duur is en goed; aangename letter, uitstekend
gereproduceerde muziek, mooi papier, stevig gebonden, en opengesneden, kant en
klaar voor het gebruik. Ten tweede, omdat de inhoud een typische voorstelling geeft
van de manier, waarop hier en over de hele wereld de toonkunst onderwezen, beoefend
en beschouwd wordt.
Wie reeds enige bedrevenheid verkreeg in het lezen van noten, kan zich door Jaap
Vranken min of meer volledig, en min of meer begrijpelijk op de hoogte laten brengen
van een groot aantal ambachtelijke recepten, die tussen de jaren 1250 en 1450 zijn
uitgevonden en gecodificeerd, die tijdelijk als barbaars veracht en verworpen werden
gedurende de Renaissance, die ondergronds voortkropen waar zij niet gaan konden,
die nog enkele climaxen bereikten, verscheidene aanvallen doorstonden, maar nooit
verdwenen, nooit veranderden, die tot de dag van heden hun dwingend prestige
behielden en met hun hypnotiserende macht de musicus beïnvloeden
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Gelijk men weet, is het contrapunt de kunst om verschillende noten (die in de
middeleeuwen punt heette, wijl de noot met dit schrijfteken overeenkomst had) zo
tegenover elkaar te plaatsen, met elkaar te combineren, dat zij een welluidende
samenklank vormen. De middeleeuwers hadden daarvoor een uiterst spitsvondig
systeem bedacht. Een wijze van inzetten der stemmen, die ‘canon’ werd genoemd,
omdat dit woord regel, model, betekent, en waarvan ‘Broeder Jacob, slaapt gij nog?’
of ‘De bezem, de bezem, wat doet men er mee?’ als duidelijke voorbeelden mogen
gelden, breidden zij uit in alle verzinbare richtingen. Zij maakten canons, waarbij de
ene stem de gegeven melodie tweemaal zo langzaam of tweemaal vlugger zong dan
de andere stem, of achterstevoren, of ondersteboven, of waarvan de opeenvolging
verborgen was in een orakelende, lastig te ontcijferen spreuk. Zij deden dit uit instinct,
uit pure liefhebberij, omdat zij hielden van de moeilijkheid. Zo ontstonden volgens
vaste wetten, die zijzelf uitvaardigden en zich oplegden, de cirkel-canon, de
kreeften-canon, de vergrootglas- en verkleinglas-canon, de spiegel-canon, de
raadsel-canon, etcetera. Het onoverschrijdbare meesterschap was verworven, wanneer
de drie, vier of meer stemmen van zulke canons onderling van plaats konden
verwisselen, wanneer sopraan en bas, tenor of alt hun partijen konden verruilen,
zonder dat hun samenklank iets verloor van zijn redelijkheid en harmonie. Al die
artificiële procédés hadden gedurende een tijd de verdienste van een ascese, van een
acrobatische dressuur, een zekere sportiviteit. Te langen laatste echter bleek iedereen
ze even gemakkelijk te kunnen beheersen als een kind het alphabet. Zij werden een
manie. ‘Hij is op een canon als de duivel op een ziel’, zegt Shakespeare ergens. In
het midden der vorige eeuw, tijdens de zogenaamde Romantiek, die in haar wezen
bevrijding uit diverse schoolse kluisters beduidde, waren deze kunstmiddelen zeer
suspect en bijna totaal gediscrediteerd, hoewel ze de beste componisten (uitgezonderd
Richard Wagner) bleven fascineren. Tegenwoordig zijn ze wederom buitengewoon
in tel. Zoals de duivel door een ziel, zo is Arnold Schönberg en menig ander modernist
opnieuw gebiologeerd door de erfelijke obsessies van de canon. Alsof de mens niet
leven kan in vrijheid, niet gedijen kan zonder dwang en zonder boeien.
Maar de middeleeuwers werkten met hun eigen materiaal, dit wil zeggen met een
aantal formules, waarin een innerlijke beweging zich als klank had vastgezet, en die
de nauwkeurige notificatie waren, een kennisgeving in de meest natuurlijke muzikale
spraak, van een bekende getuigenis, waarop zij zich al componerend beriepen. En
later, toen de manie van de canon terugkwam als manie van de fuga, of als obsessie
van canon en fuga tegelijk, bezigde Bach zijn eigen formules, direct afgeleid van de
middeleeuwse spraak-gewoonten. Die formuleringen waren bij Bach en zijn
tijdgenoten wederom ontsproten uit een directe impuls, uit een aandrift, welke hen
bewoog tot de rhythmen, de toon-wendingen, waarin hun gevoelens zich bij voorkeur
aftekenden, stolden als klank.
Sindsdien evenwel, sinds Bach, in wiens culminerende werken (Das musikalische
Opfer, Die Kunst der Fuge) de gehele middeleeuwse scholastiek herleefde en
herbloeide, met al haar karakteristieken, en ook met al haar ketenen, is het materiaal,
de grondstof van het contrapuntisch denken zo goed als ongewijzigd gebleven.
Ondanks Haydn en Mozart, ondanks Beethoven, ondanks Chopin, Wagner en
Debussy. Ondanks, als ik een uitzonderlijke landgenoot vernoemen mag, bij wie
men deze wil tot vrijmaking uit oude schema's misschien nog niet vermoedde, ondanks
Diepenbrock. Het is volslagen ontsnapt aan de opmerkzaamheid van de theoretici
en leraren der muziek, dat elk dezer meesters een doorbraak vertegenwoordigde, of
ten minste een zeer geprononceerde poging tot doorbraak van de atavistische formules.
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De professoren van het contrapunt hebben die veranderingen in de psychische basis
tot nu toe volkomen genegeerd. Al hun leerlingen, ook wanneer men hun de modernste
muzikale grammatica doceert, leren uitsluitend denken en arbeiden met antiek
materiaal, in antieke symbolen van antieke expressies.
Die universele onderworpenheid aan het geijkte recept, die afhankelijkheid van
traditionele zeggingswijzen, is buitengewoon merkbaar in het studieboek van Jaap
Vranken. Evenals velen zijner collega's verbeeldt hij zich in gemoede iemand op te
leiden tot vertolking van de innerlijke mens, iemand voor te bereiden om een
natuurgetrouwe echo te worden van het hedendaagse geluid der wereld, door hem
de aanwending bij te brengen van allerlei stereotiepe formalismen, die eertijds, toen
zij voor de eerste keer ontstonden, de weergave waren ener persoonlijke reflex, doch
die tegenwoordig niets meer kunnen zijn dan een zinledige, inhoudloze en
gemakkelijke conventie. Gelijk al zijn collega's vraagt hij zich geen ogenblik af met
welke interieure realiteit een gegeven muzikale gestalte, tournure, kan
gecorrespondeerd hebben, waarom een componist deze of gene structuur van accoord,
deze of gene modellering van melodie uitvond, deze of gene wisseling van tonaliteit,
en waartoe zij in de geest harer ontdekkers gediend moet hebben, uit welke noodzaak
zij voortkwam.
Jaap Vranken onderwijst dus, gelijk zijn voorgangers, niets dan de vakmatige
hantering der tonen, zonder zich een seconde te bekommeren over het middel, dat
die tonen kunnen verschaffen, over het doel, dat met die tonen door de meesters werd
nagejaagd. Zulk een houding tegenover de kunst der muziek schijnt mij absoluut
nutteloos en zelfs onverdedigbaar. Want als elk meester niet zijn eigen middelen had
gebruikt, zijn eigen doel had nagestreefd, zouden alle meesters op elkaar gelijken.
Het zou voldoende blijken een volleerd technicus te zijn, wat in het vermogen ligt
van ieder, die een globale dosis intellect tot zijn beschikking heeft. En wij weten heel
goed, dat de meesterlijke dingen zo niet gebeuren, dat men zo niet tot de
gewaarwording raakt van wat wij schoonheid noemen.
Vroeger was om verscheidene redenen zulk een zuiver ambachtelijke en louter
informerende verbinding tot de muziek minder gevaarlijk dan heden. Het instinct
van de aankomende kunstenaar, of zijn intuïtie, waren toen misschien sterker en
waakzamer dan nu. Hij had ook niet te kiezen uit zoveel technieken als de beginneling
van onze dagen. Hij wist vooral, dat hij proberen moest om te evenaren en te
overtreffen. Mozart wedijverde met Haydn, zelfs met twee Haydn's, Michaël, die
vergeten is, Joseph, die nog duurt. Beethoven wedijverde met Mozart en de beide
Haydn's tegelijk. En waarin meent gij, dat Beethoven wedijverde? Niet in techniek.
Neen. Maar in wat wij, bij gebrek aan een betere term, noemen vuur, gloed, ontroering.
Dikwijls droom ik over een leerboek, dat niet zou uitgaan van het middel (de
veelvoudige, de verwarrende, en voor iedereen verkrijgbare techniek), maar dat
rechtstreeks zou vertrekken van, en uitzeilen naar het enkele doel dat waarde kan
hebben, zowel voor de kunstenaar als voor de medemensen tot wie hij zich richt: de
betovering; de ontruktheid aan al het begrenzende en betrekkelijke; de vervoering;
de belustheid; de drift, welke wij niet kunnen ontberen, de verwoedheid, die ons
aangeboren is, om iets dat wij horen of zien, te beminnen, te adoreren. Want wie zou
zonder enige liefde, of belofte, of illusie van liefde, zich gelukkig kunnen wanen?
In zulk een leerboek zou elke formule haar doel hebben: onze tevredenheid, ons
geluk, ons genoegen.
Ik kwam tot deze bespiegelingen na verschillende nieuwe werken van musici
gehoord te hebben, tussen welke ik geen essentieel onderscheid kon bespeuren. De
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Partita voor strijk-orkest van Daniël Ruyneman, die zich laat roemen neo-classicistisch
te zijn na in vorige jaren getracht te hebben naar een omwenteling en verjonging.
Het concerto, voor twee strijkorkesten liefst, van Michael Tippett, die als eigenaar
meent rond te wandelen tussen bezittingen, welke hij niet schiep, maar erfde volgens
gewoonte-recht. De kwasi-mystieke elucubraties van Olivier Messiaen (met een
bewonderenswaardige medeplichtigheid op de piano gespeeld door Borowsky), die
berusten op en blijven bij de grofste en kinderachtigste banaliteiten. Het Stabat Mater
van Lennox Berkeley (geb. 1903), dat niets geeft dan een variant op een aartsbekende,
gemoderniseerde copie der effusies van een zwijmelend barok. Het viool-concert
van Oscar van Hemel (prachtig gespeeld door Theo Olof), dat dertig, veertig jaar
geleden geschreven had kunnen zijn, en dat, niettegenstaande klaarblijkelijk talent,
in zijn tweede en derde deel nergens de verwachting vervult, die het suggereerde in
het eerste.
Dat alles leek op elkaar in de diepte als de twee spreekwoordelijke druppels water,
als de talrijke voorbeelden van contrapuntische muziek, welke Jaap Vranken opdient.
Men zou er van worden als Albrecht Dürer's Melancholie, wanneer wij ons een
dergelijke gemoedsgesteltenis mochten veroorloven.

Een der andere dirigenten
Het zou de moeite waard zijn om elk stuk dat Erich Kleiber hier gedirigeerd heeft,
maat voor maat uit te pluizen. Zowel de composities van de vrolijke aardse soort (de
walsen van Johann Strauss, de dansen van Mozart, de amusementen van Haydn) als
van de meer dan vrolijke hemelse soort, de symphonieën van Beethoven en Schubert.
Op beide plannen toonde Kleiber zich een volmaakt technicus en een volmaakt
musicus. Gelijk men op een schilderij van vroeger, duizend-en-een kleinigheden
vindt, die allemaal bij nader beschouwen even verbazend en even onovertrefbaar
zijn, zo plaatste Kleiber tijdens het verloop der partituren van genoemde componisten,
het ene onderdeel na het andere op de voorgrond onzer aandacht, zette het gedurende
een oogwenk als 't ware onder de loupe, en liet zo een lange stoet van
miniatuur-meesterwerkjes tot onze altijd meerdere bewondering klank worden.
Alles was in de hoogste graad juist en nauwkeurig. Het veelvormige gebaar, en
zelfs het ontbreken van elk gebaar, wanneer beide armen strak neerhingen, trof altijd
met buitengewone zekerheid zijn doel, en altijd bleek dat doel verantwoord. Alles
was van een uiterst zeldzame intellectuele voltooidheid. Er viel bij Kleiber
ongelooflijk veel te leren. Hij weet precies wat een componist wil. Hij weet ook
precies hoe dat bereikt kan worden met een orkest en zijn ontelbare mogelijke
schakeringen. Wanneer ik het voor 't zeggen had benoemde ik Kleiber tot docent
ener directie-klasse aan een onzer conservatoria, ook al moest dat een ton per jaar
kosten. Er zou dan over enkele maanden reeds geen dirigenten-crisis meer bestaan
in Holland, zoals die nu bestaat. Verondersteld natuurlijk dat Kleiber als oefenaar
van een half dozijn jonge kunstenaars, even rigoristisch en afdoend zijn taak
waarneemt als hij zijn kundigheden demonstreert met het Concertgebouw-orkest. Ik
denk dat een der cellisten van dit ensemble, uitstekend dirigent van het zeer
achtenswaardige dilettanten-corps ‘Con Brio’, en op de koop toe eminent pianist, ik denk dat Roelof Krol mij hierin niet zal tegenspreken. En tussen twee haakjes:
waarom, kunstraden van Nederland, advies-commissies van Nederland, directie van
het Concertgebouw, waarom geeft gij Roelof Krol niet zijn kans? Ik heb niet de eer
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hem te kennen. Het schijnt me alleen maar billijk en verstandig, dat men zo iemand
opmerkt, dat men zo iemand een kans gunt, die haar verdient.
Wij sluiten hiermee onze haakjes en de hindernissen die erdoor veroorzaakt worden.
Maar om de mogelijkheden aan te duiden van Erich Kleiber en zijn grenzen, wil ik
even de opvatting analyseren waarin hij de Eroïca leidde van Beethoven.
Deze symphonie is een bij uitstek revolutionnair werk. Haar eerste editie,
verschenen in het Weense ‘Verlag für Kunst und Industrie’ zegt, dat zij gecomponeerd
werd ‘per festeggiare il sovvenire di un grand' Uomo’, om de herinnering te vieren
van een groot man. Zij was opgedragen aan Napoleon Bonaparte, en een copie van
het manuscript dat diende voor de drukker (in bezit van het Gesellschaft der
Musikfreunde te Wenen) vermeldt op het driftig geradeerde en gescheurde titelblad
nog de sporen dezer stoutmoedige, onvervaarde opdracht. Toen Beethoven vernam,
dat Napoleon, die hij vereerde als republikein en revolutionnair, zich in 1804 tot
keizer had laten proclameren, scheurde hij woedend het titelblad in tweeën en schrapte
razend de opdracht. Hij zei, dat Bonaparte een gewoon mens was geworden, zoals
iedereen.
Wat moeten wij afleiden uit deze toorn? Dat Beethoven, ondanks de prinsen,
graven, gravinnen, en een kardinaal-aartshertog met wie hij verkeerde, van wie hij
financieel afhing, in zijn diepste hart een integraal revolutionnair bleef. Hij was dat
stellig. Reeds bij maat 65 van de Eroïca verschijnt een rhythme, dat noch met het
hoofdthema noch met het tweede thema der symphonie enige organische verwantschap
bezit.
En welk is dit rhythme dat door Beethoven als voornaamste accent aan zijn
muzikale gegevens schijnbaar arbitrair werd toegevoegd? Het rhythme van het
fameuze Ah! Ça ira, dat aanvankelijk (in 1790) een tamelijk goedige tekst had, doch
kort daarna een fanatische strekking kreeg door de toevoeging ‘Les aristocrates à la
lanterne.’ Het is uiterst onwaarschijnlijk, dat Beethoven, die toen in de twintig was,
dit opruiende volkslied en zijn dubbele tekst niet kende. Het rhythme in ieder geval
van Ça ira geeft aan talrijke episoden van het eerste deel der Eroïca zijn beweging
en zijn betekenis.
Zonder twijfel heeft Beethoven dit geweten en gewild. Dat ‘Ça ira’, dat ‘malgré
les mutins tout réussira’, - ‘ondanks de weerspannigen zal alles lukken’ heeft hem
geobsedeerd terwijl hij componeerde. Wanneer wij ons dus door middel van de
muziek proberen terug te verplaatsen naar het psychologische klimaat waarin
Beethoven de Eroïca componeerde, en waarin hij bleef wonen tot aan zijn Negende
(‘Alle Menschen werden Brüder’), tot aan zijn Tiende, welke hij slechts ontwerpen
kon, zullen wij vanaf de twee slaande, rukkende accoorden waarmee het werk inzet,
alles moeten doen om een statische interpretatie zijner Bonaparte-symphonie te
vermijden. Niets mag worden opgevat als een louter ornamentale figuratie, want
iedere toon, ieder accoord had in de gedachte van Beethoven een werkelijke zin, een
gepassionneerde bedoeling. Alles in de uitvoering moet erop gericht zijn om de
noten-tekens weder los te wikkelen uit de starre vormen die zij noodzakelijkerwijze
aannamen, toen Beethoven ze schreef op een blad papier, als symbolen van wat in
zijn binnenste woelde, woedde, vlamde, treurde en juichte. Overal moet getracht
worden om de psychische roerselen, die zich kristalliseerden in muzikaal idioom,
als het uitgeworpen lava van een vulkaan, weder vloeiend te maken, om aan de
energieën, die de componist tot schrijven dreven, wederom dezelfde vaart, hetzelfde
dynamisme te verlenen, welke zij hadden in haar begin, in het hart van Beethoven.
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Als dirigent, die de exacte verhoudingen heeft af te wegen tussen de klank-groepen
van een orkest; als musicus, die de welving heeft te begrijpen van een melodie tot
in haar geheimste sidderingen; als mimicus, die elke curve van een gezang, van een
rhythme plastisch heeft uit te beelden met een gebaar of met een wenk der ogen; als
architect van overzichtelijke en hechte sonore bouwsels; als virtuoos van snelle,
prikkelende tempi, glanzende, schitterende instrumentale kleuren; in al deze rubrieken
van zijn vak kan Kleiber het meest, er verreweg meer dan de meesten.
Maar de persoonlijke tegenwoordigheid van Beethoven, de rechtstreekse
gewaarwordingen van Beethoven, welke onsterfelijk voortleven achter tekens die
wij nog kunnen lezen en begrijpen in hun gehele waarheid, en zonder dat wij ons
hoeven te wagen aan veronderstellingen, dat directe contact met de eigenlijke
handeling der Eroïca was Kleiber niet in staat om op te roepen en te verwezenlijken.
Sinds mij de Bonaparte-symphonie bekend werd, hoorde ik het accoord van maat
276 uit het begin-allegro, onder Kleiber's leiding, voor de eerste maal niet als een
kreet, niet als een schreeuw om hulp. Wanneer ik niet geweten had dat daar de
misschien enige dissonant krijt, de enige onopgeloste en onoplosbare dissonant der
ganse muziek, een dissonant die Beethoven daar wilde om het vel van elke hoorder
open te rijten, om hem te beduiden dat een vervaarlijke wonde daar was toegebracht,
dan zou die uitdrukking van de opperste beklemming en ontsteltenis onbemerkt aan
mij zijn voorbij gegaan. Ook de aanhef van de treur-mars, hoewel letterlijk perfect,
bracht mij niet in de aanwezigheid van iemand die groot was, die veel beloofde, en
die men rouwend, verscheurd van leed, en niettemin nog iets hopend, nog in hem
gelovend, vaarwel zegt. En voor de eerste maal klonken de hoorns van het ‘Scherzo’
(ofschoon perfect) mij niet als de angst en als de laatste zucht van het afgejaagde
hert in een woud, van het schrijnende hart dat nog een uitweg ziet, maar niet meer
bereiken kan.
Zo is het enige, wat aan Erich Kleiber ontbreekt, de macht om sfeer, om
meeslepende, overtuigende, ingeademde sfeer te scheppen. Het is geen kunst, als
men tenminste over de vereiste, de onmisbare, de gewone fantasie beschikt, het is
geringe kunst om in het ‘andante’ der symphonie van Haydn de bons op de pauk,
waaraan dit overigens onnozele en bekoorlijke werk zijn naam dankt, de opschudding
te geven van een formidabele donderslag in een volmaakt blauwe hemel. Maar het
is heel iets anders, en veel moeilijker, om op een zeker moment der Eroïca, door
hetgeen vakmatig een modulatie heet naar ges majeur, de uiting waarneembaar te
maken van een mens, die tot in zijn gevoeligste vezelen, tot in het merg zijner
beenderen, vertederd, vermurwd, vermorzeld, en tegelijkertijd verrukt wordt, ondanks
zichzelf, ondanks zijn scepticisme, zijn verlorenheid.
Tot hier was ik gekomen toen ik Kleiber de Derde Symphonie zag leiden van
Gustav Mahler. Met de boerse, harkerige, onwennige en reglementaire gebaren (op
weinig uitzonderingen na) van de eerste de beste of slechtste dirigent. Met een stok.
Met een stoelpoot.
Het was mij een volslagen raadsel. Ik voelde er niets bij. Niets! Ik zag enkel dat
het een uitvaart was. De begrafenis van Mahler. En op lange na niet eerste klas. Neen.
Mahler's te-grave-legging in de zesde klasse, in de zevende, als die bestond in onze
democratische maatschappij. Een begrafenis van iemand die geen cent heeft nagelaten
om zich een woninkje te verschaffen in de grond. De ter aarde bestelling van een
arme, van een stakker, een stumper, van een ongelukkige en een illusionist, die
idealen had, ze verloor, en spoorloos verdwijnt. Het leek mij ontmoedigend en
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verschrikkend. Ik huiver nog ervoor om zulk een totale teleurstelling en ontgoocheling
uit te spreken in woorden.

De Derde van Mahler
Twaalf jaren gingen voorbij, sinds de laatste uitvoering van Mahler's Derde
Symphonie in het Concertgebouw. De tijd, die nodig is om van knaap te groeien tot
jonge man. De tijd, die nodig is om een muziek, waarvoor in 1936 eensgezindheid
van verering bestond, te confronteren met een heel nieuw broed, dat nog niet aan de
commando-posten zit, maar dat binnenkort door zijn natuurlijke reflexen zal bepalen
wat leven blijft en wat sterven moet van de werken, welke het vorig geslacht
bewonderd heeft.
Wie zo'n peiling wilde doen kreeg de gegevens objectief tot zijn beschikking.
Driemaal (op een ‘volksconcert’, en twee ‘abonnementsconcerten’) had Mahler's
Derde weer een volle zaal; zoals eertijds, in een nabij verleden, en men luisterde met
algemene aandacht, zonder merkbaar ongeduld. Maar bij het slot, op het moment
dat de meningen kenbaar worden door een onbedrieglijke rhythmerimg van het
applaus, verdeelden de hoorders zich duidelijk in ongeveer gelijke en contrasterende
kampen. De ene haastte zich tamelijk onbewogen en onverschillig naar buiten. De
andere onderhield niet zonder moeite een vrij traag handgeklap, tot Annie Woud
naar het podium was afgedaald van de hoge orgelspeelbank waar men haar geposteerd
had, en tot Erich Kleiber een paar keren de trap had op en neer geklommen, om ten
laatste met een plechtig gebaar de partituur der symphonie van zijn lessenaar te
nemen en ze, gelijk vroegere predikers een heilige relikwie (raadpleeg daarvoor de
Decamerone van Boccaccio) aan de schare te vertonen. De beste mijner collega's
schreef, dat slechts zodoende Kleiber de stormen van geestdrift kon bezweren.
Gelukkig dus maar, dat Kleiber Mahler's Derde niet uit het hoofd dirigeerde, zoals
hij bij alle vorige composities gedaan had, doch met zijn hele hoofd erin zat, en zelfs
een tikje veel te veel, alsof hij ondanks acht repetities en een lange praktijk, nog
ongenoegzaam met de tekst vertrouwd raakte.
Ik zou niet durven beslissen of de helft der hoorders, die hun enthousiasme pas
lieten stillen door deze melodramatische betovering, behoorden tot het oude of het
jonge broed, tot een vroegere of tot de hedendaagse generatie. Waarschijnlijk was
die stormende helft een cocktail van beiden. Maar een aantal jaren her, toen Willem
Mengelberg (die tussen haakjes terwijl hij dit leest, jaloers moet zijn over Kleibers
vondst van de exhibitie der kostbare relikwie) maar een onnoemelijke tijd terug, toen
Mengelberg, naast de Gloria-symphonie van de Duitser Jean-Louis Nicodé, en nog
ettelijke andere teutoonsche monsters, ook Gustav Mahler schuchter presenteerde
aan het bordeel der Concertgebouw-abonnés, in dat oneindig afgelegen verleden,
heb ik reeds dezelfde situatie bijgewoond van een halve zaal bewonderaars, die
klappen, volhardend klappen, die klappen tot er een eind aan komt, om te manifesteren
dat zij Mahler houden voor een componist die tegen alle klippen en bierkaaien op,
moet en zal worden uitgevoerd, moet en zal tegenwoordig zijn onder ons, door de
muzikale taal waarin hij zich uitspreekt.
En terwijl ik dat halve deel der hoorders min of meer spontaan vervoerd zag, dacht
ik: De Mahler-cultus van weleer is kwijnend en tanend. Met deze helft ondertussen,
van een blijkbaar door de edelste aspiraties gedreven publiek, zou nog wat te beginnen
zijn. Als men dat potentieel van verlangen naar die pre-religieuze, deels
sprookjesachtige, deels mystische wereld van Mahler praktisch versterkte met woord
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en met daad, zou de andere helft der hoorders stellig kunnen worden overtuigd en
meegesleept. Daar zou nog iets van te maken zijn: Een volledige, gemeenschappelijke,
naïeve overgave aan Mahlers muziek, gelijk wij die weleer bereikten, zonder dat
iemand aarzelde over de werkelijkheid van de ontvangen genade.
Doch onmiddellijk daarna kwam de vraag bij mij op: Zou een critisch mens die
voldoende over de muziek is ingelicht, nog met een onvoorwaardelijke overtuiging
Mahlers Derde Symphonie kunnen verdedigen en propageren?
In zweefvlucht overschouwde ik het eerste deel, het eerste bedrijf. Hoeveel
nutteloze herhalingen bespeurde ik er! Welk een onderworpenheid aan een
klassicistisch, academisch geroutineerd vorm-schema, dat in volslagen tegenspraak
staat tot de fantasie en de wilvaardigheden van de componist, dat al zijn bedoelingen
verlamt, neutraliseert, vernietigt! Wanneer ik mij eenvoudig wilde houden aan de
vele kinderlijke notities in het manuscript als ‘Pan wordt wakker’, ‘de zomer is op
mars’, ‘Pan slaapt’, ‘de wekstem’, ‘de heraut’, ‘het gepeupel’ (welk gepeupel in 's
hemels naam?) en de onverklaarbare strijd die zich ontketent met dat raadselachtig
gepeupel, - hoe zou ik dan, gebonden door de uiterst schoolse structuur, welke in de
vak-terminologie ‘sonate-vorm’ heet, ook maar een greintje kunnen begrijpen en
waarderen van een vaag-litteraire handeling, die zich voortdurend herhaalt, telkens
terugtuimelt en van meet af hervat wordt, zonder ooit te leiden naar een psychologisch
aannemelijk doel, hoewel ze een half uur duurt? De dromer, de verteller, de fantast,
de kunstenaar Mahler heeft zich in dat ganse lange eerste deel geen ogenblik weten
te bevrijden van de structurele recepten welke de musicus Mahler als dogma's
gedoceerd werden tijdens zijn studie op het conservatorium, en die hij later, ofschoon
geneigd tot revolutie, blijft gebruiken als een kind de blokken zijner bouwdoos.
Minder zelfs dan Berlioz, minder dan Bruckner heeft hij zich weten te ontworstelen
aan theoretische verordeningen, waarvan Beethoven reeds leerde dat zij betrekkelijk
waren, en overtreden moesten worden, omdat in de categorie van geest en gedachte,
de inhoud steeds de vorm bepaalt.
Hier echter laat nooit de vorm zich voegen naar de inhoud, en nooit past de inhoud
bij de vorm. Maar wat blijft er over van dat hele eerste bedrijf der Derde, wanneer
men zich genoodzaakt ziet (wegens onontkomelijke muzikale redenen) de inhoud
(het verhaal van de ontwakende Pan) overboord te gooien omdat het niet te rijmen
valt? Niets dan een reglementaire opeenvolging en afwisseling van tamelijk banale,
soms vulgaire, dikwijls triviale melodieën, welke wij niet meer kunnen transponeren
naar een plan van het absolute, van het geldige, omdat Mahler zelf door zijn
conventionele schoolsheden ons daarheen de toegang afsluit. Verbazend hinderlijk
trof mij dat bij het optreden van de biedermayerig romantische solo voor de
‘posthoorn’ in het derde deel. De eerste keer was dat sentimentele gekoer een
verrassing. De tweede maal een deceptie. De laatste maal een verveling. Gewoonweg
omdat die tweede en derde keer wel formalistisch muzikaal gemotiveerd kunnen
worden, doch niet psychologisch, niet van een gezichtshoek waar de componist zich
plaatst op het standpunt van inhoud en expressie.
Een enorme vergissing beging Kleiber, toen hij eigengerechtig en in tegenspraak
met de duidelijkste, de onbetwijfelbaarste voorschriften van Mahler, decreteerde dat
het bijna geluidloos murmelende middernachtsgezang van Nietzsche (O Mensch!
Gieb Acht!) niet ‘misterioso’ gezongen moest worden, ‘mit geheimnisvollem
Ausdruck, durchaus leise’, zoals Mahler letterlijk gebood voor ieder die lezen kan,
maar luidruchtig, uit volle borst, opgeblazen declamatistisch, rhetorisch, ik zou haast
zeggen bioscopisch en op zijn Amerikaans bedoeld voor dikhuidigen, die niets
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snappen, en ternauwernood snappen wanneer men ze met hun neus erop legt. Het
spijt me voor Annie Woud en haar prachtige stem, sonoor als de klokken van het
volmaakste brons.
Neen, Erich Kleiber kent alle dirigenten-trucs in de volkomenheid. Hij bewees
dat in de Pathétique van Tsjaikofsky, tot verrukking van bijna iedereen, tot mijn
ontsteltenis en verdriet. Hij heeft de geweldige en indrukwekkende sonoriteit van
een leeg vat, van een holle ketel waarop men hamert. Dat kan zeer klankrijk zijn.
Maar altijd blijft het zonder betekenis, zonder zin, zonder achtergrond en perspectief.
Toch lijkt mij, dat zelfs Willem Mengelberg in zijn vurigste jaren, de finale, de
apotheose van Mahler's Derde Symphonie niet meer zou kunnen redden. Zonder
enige twijfel muntte Mengelbergs opvatting en mimische vertolking oneindig uit
boven de affreus goedkope en profane heupwiegelingen waarmee Kleiber de simpelste
en de hartstochtelijke welvingen van Mahlers eenvoudige melodieën onderstreepte.
Doch ook in de allerhoogste weergave van de vroegere Mengelberg, of in de zuiver
sensorieel en bedrieglijk oprechte vertolking van Kleiber, schijnt mij dat would-be
extatische slot niet verder te kunnen gaan dan de trompetten en bazuinen van het
Leger des Heils, die op een Zaterdagavond onder de muren der Westerkerk of op het
Ferdinand Bol-plein stemmige, godvruchtige koralen spelen, naar welke ieder even
luistert (zelfs in een taxi, in een overbevolkte tram) doch die niemand hoort, wat men
noemt hoort. Behalve Mahler.
Als iedereen hun bedoeling kon waarnemen zou de aarde op slag veranderen. Het
onbegrijpelijkste is, dat ondanks de weergaloze virtuositeit van een redoute-dirigent,
van een volleerd circus-dirigent als Kleiber, die enkel sfeer kan scheppen welke niet
boven het begrip der paarden uitgaat, maar die als orchestraal technicus onovertrefbaar
blijft, en ondanks een goedwillig muzikaal profeet, - hoe men ook zijn boodschap
vertolkt -, het zonderlingste is dat de wereld en de mensen voortreilen en voortzeilen
in hun dwaasheid, alsof zij niets gehoord, niets vernomen hadden.

Confrontatie met tekst en muziek
Een begin is gemaakt. Op Donderdag 24 Maart is voor de eerste maal in Nederland
de Matthaeus Passie van J.S. Bach gezongen in de Nederlandse taal.
Het was geen groot, rijk, deftig en pronkend begin, waarvan ik er al menig heb
bijgewoond, omdat onze muzikale historie zich kenmerkt door feestelijke aanvangen
zonder vruchtbaar vervolg. Neen. Bij dit begin gebeurde alles heel bescheiden en
eenvoudig. Niet onze nationale ‘Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst’, die
vele afdelingen telt over het land, had het initiatief genomen tot deze daad van
hernieuwing, noch een onder de tien andere goed aangeschreven verenigingen en
dirigenten, door wie tegenwoordig omstreeks Pasen in bijna ieder onzer provincies
Bachs Passie wordt uitgevoerd. Maar de minder besproken, hoewel niet minder
verdienstelijke ‘Doopsgezinde Zangkoren van Haarlem en Beverwijk’, onder leiding
van Jac. Zwaan, en het ruige knapenkoor ener Sint Jozefkerk. Er waren ook niet wat
men noemt eerste-klas-solisten. Wijl ze mij sterker geboeid en getroffen hebben dan
alle vaderlandse en buitenlandse beroemdheden, mag ik dat gerust zeggen.
Hoewel de vertaling geschiedde op wens van het ministerie van O., K. en W., dat
toen werd beheerd door prof. G. van der Leeuw, was (voor zover ik kon waarnemen)
geen enkele der kunstminnende regeringsambtenaren, die zich zo dikwijls en zo vlug
verplaatsen, aanwezig bij deze uitvoering, welke zonder een gouvernementele
beslissing nooit zou hebben plaats gevonden. Het was een dichter, die aan prof. Van
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der Leeuw destijds advies gaf tot het nemen van een ontzaglijk gewichtig besluit,
tot het verlenen der buitengewoon hachelijke opdracht ener vertaling der Matthaeus
Passie van J.S. Bach. En natuurlijk besliste hier een dichterlijke raad en intuïtie.
Nooit immers zou het zijn opgekomen in de kop van een Hollands musicus, die zich
alleen erover bekommert of de noten precies in 't gelid marcheren - nimmer zou een
Hollands musicus, normaliter verslaafd aan de Duitse traditie, het in zijn hersens
gekregen hebben om te denken aan een vertaling van de voor hem onveranderbare,
dogmatisch onaantastelijke tekst waarop J.S. Bach muziek maakte. Ook de dichter,
die misschien niet wist wat hij waagde toen hij adviseerde tot een dermate kloek
besluit, heeft de realisering zijner stoutmoedige gedachte niet bijgewoond. Ik miste
hem ten minste onder de hoorders. Anders had ik hem gaarne met erkentelijkheid
de hand gedrukt. Want het is M. Nijhoff, vriend van eertijds en altijd. Jan Engelman,
aan wie de gelukkige en de gelukte taak der vertaling werd toegewezen, mag in elke
lente, bij iedere Pasen, een kaars voor Nijhoff aansteken, zoals men dat doet voor
een heiligenbeeld om het wonderen te laten verrichten. Die adviseur van prof. G.
van der Leeuw was gewoonweg de verwekker van iets wonderlijks.
Niemand kan zich een voorstelling vormen van de weerstand welke voor Hollandse
musici te overwinnen valt bij de simpele idee ener vertaling der Matthaeus Passie
van J.S. Bach. Dat is voor hen nog meer dan een Bijbel, waarin tittel noch jota
gewijzigd mogen worden. Gelijk de ‘Heilige Schrift’ zelve eermaals enkel toelaatbaar
was voor hen die Latijn, Grieks of Hebreeuws verstonden; gelijk de beide Testamenten
uitsluitend toegankelijk en geoorloofd waren voor de geletterden, voor de mandarijnen,
zo werd de Matthaeus Passie van J.S. Bach, op tekst van zekere Picander, die als
braaf rijmelaar werkte, een soort van pauselijk, van opperpriesterlijk gebod. Elke
letter is daar gewijd en als 't ware gedicteerd door God in eigen persoon. Te
aanvaarden als uitspraak van een hemels orakel; te aanvaarden zonder persoonlijk
onderzoek; te geloven met gesloten ogen en met anticiperende instemming. Ex
cathedra. Kan het onderworpener en minder protestants? Zou de manier waarop
Hollanders Bach beschouwen minder Hollands kunnen? Want was het voornaamste
verlangen van alle volkeren die tot bewustzijn ontwaakten omstreeks het jaar 1500,
was niet de innerlijke eis dier volkeren om de ‘Heilige Schrift’ te lezen en te horen
in hun eigen taal, in hun moedertaal? Onze Hollandse musici raakten dusdanig
geknecht aan de Duitse obsessie, dat zij niets liever begeerden dan hun eigen taal te
vergeten, desnoods te verguizen, ter wille van een libretto dat even relatief is en
conform aan de uitdrukkingswijze van de tijd waarin het geschreven werd, als elke
andere tekst. Hoe moet men het verklaren dat niet iedereen zulke opvattingen voor
pure nonsens houdt en in strijd met het Hollands karakter?
Twee jaar nadat de vertaling beëindigd was, kreeg een opvoering der Matthaeus
Passie in de Nederlandse taal nochtans haar beslag. En al werd het begin gemaakt,
en al wil ik de nederige omstandigheden welke haar onderscheidden vol belofte zien
voor de toekomst, wij moeten ons intussen niet verbeelden dat een overwinning
behaald is. Op de helderste en overtuigendste wijze heeft Piet Tiggers in het
Handelsblad van 25 Maart de redenen uiteen gezet, waarom wij het initiatief der
‘Doopsgezinde Zangkoren van Haarlem en Beverwijk’ gedenkwaardig mogen achten.
Hij meent zelfs, en stellig na nauwkeurige contrôle, dat Engelman's versie het origineel
in sommige passages overtreft, wijl zij zich juister aansluit bij de melodische lijnen
van Bach. Maar toch kan men er verzekerd van zijn, dat een aantal theologische,
grammaticale, poëtische haarklovers, muggezifters en overige kortzichtige,
schoolmeesterende vitters, zal blijven beweren dat Engelman ergens in een koraal,
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ergens in deze of die aria een getrouwere term, een forsere, beeldender zinswending
had moeten kiezen.
Ik zal hen niet tegenspreken. Ook ik heb iedere syllabe van Engelman's tekst
critisch getoetst en enkele plekken gevonden, waar mij de gegeven moeilijkheid een
beetje te gemakkelijk scheen opgelost. En misschien woog ik de vergelijking zelfs
strenger af dan Tiggers, want niet slechts de te volvoeren arbeid maar ook de
mogelijkheden van Engelman's kunst en persoon zijn zodanig, dat zij uit zich zelf
de hoogste verplichtingen opleggen. Alle bezwaren echter, die ik theoretisch kon
opperen, bleken te vervagen tot niets, letterlijk tot niets in de praktijk, dit wil zeggen
vanaf het moment waarop men de gekozen woorden hoorde zingen. Om deze afdoende
reden: dat woord en zinswending zich overal organisch samenvoegden met de muziek,
en nooit een noten-teken van Bach verhinderden muziek te worden. Ik geloof dat
niemand, die onbevooroordeeld en onbevangen luisterde naar hetgeen hem toeklonk,
deze bevinding kan logenstraffen.
Gemeten naar een Amsterdamse maatstaf waren er zonder twijfel gebrekkigheden
en fouten in de vertolking der ‘Doopsgezinde koren van Haarlem en Beverwijk’. Ik
weet wel dat het ruige jongenskoor der St. Jozefkerk een tel verkeerd inzette. Ik weet
wel dat Anneke van der Graaf's sopraan nog een beetje ijl klinkt, de alt van Jouck
Cuperus wat traag, de bas van Lucien Louman (Christus) dikwijls een tikje wankel.
Het is me niet ontgaan dat Han Le Fèvre (Evangelist) nog dit en dat te leren heeft
wat zelfs de beroemdste tenor ter wereld, hetzij Peter Pears of een ander, zich nog
niet verwierf, en zelfs niet eraan dacht om zich het te verwerven: een overal
psychologisch en dus dramatisch aangepaste interpretatie van zijn rol. Bij voorbeeld:
Wanneer de verrader Judas vraagt: ‘Ben ik 't Rabbi?’ en de Evangelist vervolgt: ‘Hij
sprak tot hem’, en als Jezus daarna antwoordt: ‘Gij zegt het’, dan moet de intonatie,
de stembuiging van de Evangelist, die voortgaat met ‘Toen zij daarna aten, nam Jezus
het brood’, totaal veranderen van ‘kleur’, en geenszins mag die Evangelist doen alsof
er niets gebeurd is tussen deze verhalende zinnen. Geen tenor echter der ganse wereld
heeft dit tot dusverre bemerkt en hoe zou ik dan Han Le Fèvre zulke nalatigheid
kunnen euvel luiden? Hij heeft alle gaven om een waarachtig Evangelist te worden,
beter dan wie ook, zodra hij op deze menselijke, psychologische ‘kleinigheden’ zal
gaan letten. Want zijn stem is uitmuntend. Zo heb ik in gelijke mate Peter de Vos
gewaardeerd in de ondergeschikte bas-partijen. Eveneens de solistische hobo's, fluiten
en violen van het Haarlems orchest.
Maar boven al het technisch goed-willende en waardeerbare reikte eindeloos ver
de zeer eigenaardige, onuitsprekelijke sfeer die bij deze uitvoering verwezenlijkt
werd door het gebruiken der Nederlandse taal. De moedertaal van mij. De moedertaal
van ieder misschien die tegenwoordig was, van ieder die zong of een instrument
bespeelde. Voor 't eerst stonden wij als 't ware oog in oog tegenover de diepe en alles
determinerende waarheden welke geschreven werden door de tollenaar, de
douane-beambte Matthaeus. Wij hadden de gebeurtenissen die hij verhaalt nimmer
zo direct, zo magisch aangrijpend vernomen. Ik weet wel dat de Duitsers zelf deze
bevelen van liefde en offer en overgave nimmer bespeurd hebben in de muziek van
J.S. Bach. Dat is omdat zij hardleers zijn, en drie, vier eeuwen ten achter bij de
evolutie van de andere Europese volkeren, zoals Nietzsche reeds zei. Bij ons echter
sprak deze Nederlandse tekst tot ons hart, rechtstreeks tot onze ziel, en ieder begreep.
Wij hebben deze gedenkwaardige uitvoering bijgewoond in het ‘Gemeentelijk
Concertgebouw’ van Haarlem. Wij hopen haar weldra herhaald en voltooid te horen
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onder leiding van Eduard van Beinum, wanneer ook het Concertgebouw van
Amsterdam ‘Gemeentelijk’ zal zijn geworden.

Wagner en Aischylos
In een polemiek met Alfredo Casella, een der stichters van het neo-classicisme, die
beweerde dat de chromatiek van Tristan und Isolde toxinen bevatte, kiemen van
bederf en verrotting, heb ik eens de lapidaire uitspraak geciteerd van André Suarèz:
‘La grandeur de Tristan est effrayante’ en mij met nog enkele andere superlatieven
bij deze mening aangesloten.
Dat was in 1926. Tijdens de demonstratie van antieke Griekse muziek, welke
vorige week gegeven werd door Franse studenten der Sorbonne, waar men het enig
overgebleven, zeer korte fragment van Euripides' Orestes, bewaard op een papyrus,
te horen kreeg, kon ieder, die voor toon-kleur gevoel heeft, bemerken, dat een Griek
van ongeveer 25 eeuwen geleden, haast even chromatisch componeerde als Richard
Wagner. Het is waar dat toenmalige puristen Euripides reeds verweten een decadent
te zijn, en dat latere historici hem beschuldigden de ondergang berokkend te hebben
der Griekse tragedie. Maar zo'n betichting houd ik voor zuivere fantasie. Na
Shakespeare immers, na Corneille en Racine, na Sakuntala en Het lemen Wagentje,
beleefde ook het Engelse, Franse, Hindoese drama een lange eclips waarvan de schuld
onmogelijk geschoven kan worden op min of meer ‘gechromatiseerde’ muziek. Bij
die verdwijningen waren heel andere factoren werkend.
Met deze vogelvluchtige beschouwing wil ik voornamelijk aanduiden, dat men
vandaag, in 1949, na een tweede wereldoorlog, na de compromitterende verering die
Hitler toedroeg aan de componist van Tristan, en ook na een tamelijk ontgoochelende
opvoering welke de Wagnervereniging in elkaar zette van het ‘schrikbarende’
meesterwerk, - ik wil enkel te kennen geven, dat de schepper van Tristan onder een
compositorische gezichtshoek onaantastbaar blijft, voor tal van eeuwen geldig. En
dat, wanneer men in het jaar zoveel, na een derde wereldoorlog, uit de puinhopen
van een vernietigd Europa, uit de ruïnes van een verwoest Amerika, bij geval een
brokje Tristan opgraaft gelijk het kleine fragment uit Orestes, dan denk ik dat de
mensen die kunnen oordelen, even verstomd zullen staan over het muzikaal genie
van Richard Wagner als wij heden ons nog verbazen over de chromatische, en toch
natuurlijke, direct menselijke expressies van Euripides, nietig getuigenis ener muziek,
welke bijna spoorloos verdween.
De Tristan-opvoering was inderdaad zeer aanvechtbaar en onvolmaakt. De dirigent
Erich Kleiber, die ik hield voor een aanhitser, voor een opjutter, remde, neutraliseerde
alle beweging, elke mogelijke actie op 't toneel, en erger nog, vanaf het overdreven
langzame voorspel, vertraagde, verloomde hij iedere expansie van hartstocht in de
culminatie-punten der drie bedrijven. Het décor dat Emil Praetorius verzonnen had
voor de eerste acte suggereerde geen schip, maar een gewone enorme tent van modern
zeildoek, bruikbaar voor de meest verschillende doeleinden. In het tweede bedrijf,
dat zich afspeelt temidden van de ‘harmonie der sferen’ van het nachtelijk firmament,
glansde een helder blank licht zonder schaduwen, waar Isolde's flambouw bleekjes
brandde. De architectuur van het derde bedrijf deed denken aan de betonnen
constructies van de Westwall. Dat leek me allemaal foutief, in tegenspraak met de
duidelijke voorschriften van Wagner, dichter en componist. De Tristan van Max
Lorenz was eertijds misschien goed geweest. Maar nu kon hij noch optornen tegen
de instrumentale begeleiding, zodra deze het mezzo-forte overschreed, noch tegen
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de volumineuze stem van Isolde, die uiterst massief belichaamd werd door de
beroemde Kirsten Flagstad, vocaal uitstekend, maar als actrice nul. De matroos, die
de handeling opent en ontketent met een simpel (en chromatisch) liedje, was zeer
onzeker en hakkelig. De Melot van Henk Noort niet zoveel slechter dan de extra
kostbare beroemdheden der New-Yorksche Metropolitan, doch onbeduidend en vaag.
De Brangäne van Constance Shacklock zonder enige persoonlijkheid, een mooi
galmende stem, een aannemelijk figuur, maar veel te tenger naast de massale Flagstad,
en daarmee basta. De koren zeer zwak. Zij deden de grandioze climax van het eerste
bedrijf totaal mislukken. Alleen de Kurwenal van Hans Hotter en de Koning Marke
van Sven Nilsson zou ik mogen vermelden zonder spijt en zonder critiek. Met gehele
bewondering eigenlijk alleen Van der Lek in zijn solo's voor de ‘Engelse hoorn’.
Ziedaar nòg een zeer chromatische melodie, welke ons tegenwoordig even
gemeenzaam klinkt als Piet Hein. In 't geheel genomen echter, en zonder overdrijving
gesproken, acht ik de Nederlandsche Opera in staat om met haar eigen orchest en
overig personeel een voorstelling te leveren van Tristan, die niet noemenswaardig
zou verschillen van de snobbistische exhibitie der Wagnervereniging, ten behoeve
van welke het stadsverkeer te vijf uur in de middag volslagen ontredderd moest
worden, en die enkel al voor de ‘grote’ solisten zestig duizend gulden uitbetaalt.
Deze opvoering werd dus een deceptie, want moeizaam, ofschoon geduldig, zette
ieder zich heen over de talrijke langdradigheden en leegten, waarvan geen enkele
door een af en toe ontvangen emotie voldoende kon worden aangevuld. Zelfs voor
wie het libretto van buiten kende ging zeven-achtste der woorden verloren in het te
zelden onderbroken geloei der stemmen en van een orchest dat niet was afgedekt.
Hoeveel toeschouwers, dacht ik, toen ik hen nochtans zag juichen en jubelen bij het
slot, zouden begrepen hebben waarom in deze tragedie de vier protagonisten bijna
onophoudelijk razen, tieren, luidkeels jammeren, klagen en woeden? Wanneer die
hoorders begrepen hadden, zouden zij dan nog kunnen applaudisseren?
Want als ik geen bezwaren heb tegen de muziek, waaruit ieder componist tot heden
toe lessen kan trekken, de tekst heeft mij altijd een onoverwinnelijke afkeer
ingeboezemd. Ik schreef daarover reeds in 1916, wat mij vandaag niet minder
houdbaar schijnt: ‘Wagners Tristan is het eerste werk, dat volkomen speelt buiten
het symbolische en reële daglicht. Zó, als in dit pijnlijke drama, is het zinlijke en
open leven pas gevloekt door een Germaan; daar is voor 't eerst de zon gesmaad en
de stralende dag, die sinds de oudheid een aanbidding waren voor de mensen en een
symbool van het ondoofbaar leven; daar wordt de dood aangeroepen als laatste
liefdesextase; daar is de liefde haat, haat jegens het licht; daar is de liefde wroeging,
wroeging om een ver geluk; daar is liefde wanhoop, omdat geen enkele omhelzing,
al duurde zij vier-en-twintig uren, verlossen kan van hare pijn. Hier is de schoonheid
geworden tot rampzaligheid, tot vernietiging en psychische zelfmoord, tot
onvergelijkbare smart zonder toekomst, zonder een glimp van troost of sterkte, die
haar verfoeilijkheid opheft. En dit is het enige lijden dat men niet eren kan: het lijden
dat alle medelijden uitsluit; de smart ter wille van de smart.’
Hoe anders, hoe radicaal contrasterend zagen Aischylos en Sophocles de lering
die in lijden woont. Hoor Klytemnestra zich met de hartstochtelijkste energie
verdedigen tegen de waarschuwingen en de vermaningen van het koor. Zij heeft om
min of meer plausibele redenen haar man vermoord. Zij moet straf duchten en
vergelding. Maar zij beaamt haar daad tegenover alles en ieder. Zij handhaaft zich.
Zij geeft zich niet gewonnen, en nooit zal zij versagen. Hoor ook de laatste woorden
welke in ‘De Perzen’ de opgeroepen schim spreekt van Darius: ‘Geniet zelfs te
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midden van kwalen en rampen, geniet van de vreugde die elke dag brengt, want
rijkdom is ijdel bij de doden.’
Hoe anders, hoeveel begrijpelijker was het enthousiasme waarmee onze studerende
jeugd en hare sinds lang afgestudeerde voorgangers bij deze opvoering der Perzen
resonneerden in de stampvolle zaal van Bellevue! Letterlijk alles was bij deze
voorstelling van ‘amateurs’ betwistbaar. Ten eerste het veel te uniforme rhythme
ener vier-kwarts-maat waarin de verzen gekluisterd lagen. Ten tweede een veel te
zakelijk en goedkoop décor dat niets, maar dan ook werkelijk niets suggereerde, en
allerminst het graf van een doorluchtig monarch. Ten derde de grimering der koren,
die onvermijdelijk herinnerden aan voormalige potsierlijkheden der opera. Vervolgens
de maskers, die de een goed vond, impressionnerend, en de ander slecht,
indrukwekkend voor de koningin-moeder Atossa, te week, te zoetelijk voor Xerxes.
De spiristische evocatie van de overleden Darius, geënsceneerd als een neger-tam-tam,
als een dans van derwischen, liep te langzaam van stapel en voerde met moeite naar
het bedoelde paroxisme van reikhalzen en drift.
Men kon hier twijfelen en aarzelen, maar er viel niet te redeneren. Bij die opvoering
van dilettanten hinderden evenveel tekorten als bij de voor duur geld bereikbare,
hoewel zeer onbevredigende top-performance van Tristan, met zijn prima
gehonoreerde, volleerde en geroutineerde beroepsartisten. Elk accent echter der
Franse studenten gaf meer vastheid, meer zekerheid, meer geloof en hoop. Geloof
waarin? Het geloof in elke seconde van de dag, in elk ogenblik van zichzelf. De
hoogste ervaring welke alle kunst kan en moet schenken.
Bij deze voorstelling hoorde men hier voor het eerst, meen ik, een instrument dat
de Fransen noemen ‘Ondes Martenot’, naar de naam van hem die het niet uitvond,
doch perfectionneerde en dienstig maakte. Het is een radio-electrisch apparaat, dat
eruit ziet als een spinet, een virginaal, maar dat alle instrumenten van een orchest
natuurgetrouw en met gemak kan nabootsen. Daarover zou evenveel te schrijven
zijn als men er voor toekomende tijden van verwachten kan. Bij de Perzen van
Aischylos, de Antigone van Sophocles functionneerde het uitstekend als een antieke
Griekse ‘aulos’, waarvan wij niets met zekerheid weten dan dat de aulos misschien
leek op een fluit, misschien op een hobo of clarinet, misschien op alle drie tegelijk.
Zó grondig werd eenmaal een kunst, waaraan wij nauwelijks toe zijn, ausradiert.

Muzikale onderrichting
[ingezonden]
In de Groene Amsterdammer van 12 Maart j.l. schrijft Matthijs Vermeulen een
artikel onder bovenstaande titel naar aanleiding van een boek van Jaap Vranken:
‘Het Contrapunt’. Het artikel, dat ik met belangstelling heb gelezen, doet mij enige
vragen stellen en opmerkingen maken.
Vermeulen schrijft: ‘Gelijk men weet is het contrapunt de kunst om verschillende
noten zo te combineren, dat zij een welluidende samenklank vormen’. Dit lijkt mij
een simplistische mededeling, welke aan gewone, belangstellende lezers niet het
besef kan geven van de muzikale achtergrond, waarop de door de tijden verschillende
verschijningsvormen van het contrapunt steunen. Het contrapunt is voor werkelijke
componisten nooit alleen maar een technisch spel geweest. Wij kunnen van de
middeleeuwers wel zeggen dat zij op allerlei manieren canons maakten en de suggestie
geven alsof zij droogweg sommetjes verzonnen, - en ik kan direct toegeven dat er
veel maakwerk door toenmalige musici werd geproduceerd - maar wanneer men
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bijvoorbeeld de muziek van Josquin des Prés (om slechts één van de vele meesters
te noemen) bestudeert, dan hoort men, al lezende, dat men met een belangrijke
artistieke, muzikale aangelegenheid te maken heeft. Deze kunst (het is nog maar één
vorm van het contrapunt in de geschiedenis) zegt ons dat het contrapunt ook toen
reeds een confrontatie was van de muzikaliteit van de componist met de objectieve
muziek. Dit is de kern van de zaak; een compositie is als realisatie een gesprek met
de natuur.
Altijd nog sprekende over de canon schrijft Vermeulen: ‘Alsof de mens niet leven
kan zonder dwang en zonder boeien.’ Natuurlijk kan de mens leven zonder dwang
en zonder boeien, maar niet zonder een beginsel van orde. Het contrapunt, waarvan
de vorm zich wijzigde in de loop der tijden, is een beginsel van muzikale orde. Canons
maken kan als oefening vergeleken worden met de uitwerking van opgaven in een
rekenboek, maar - om bij deze vergelijking te blijven - wij discussiëren niet over
sommen, wanneer het onderwerp de hogere mathemathiek geldt.
Vermeulen noemt ‘Das musikalische Opfer’ en ‘Die Kunst der Fuge’ de
culminerende werken van Bach. Dat zijn deze werken eigenlijk niet, maar wij kunnen
nu onze gedachten er toe bepalen. Hij zegt dat het materiaal, de grondstof van het
contrapuntisch denken in deze werken zo goed als ongewijzigd is gebleven. Dit is
niet waar; zowel in zake de gegevens als in de bewerking verschilt het instrumentale
contrapunt van Bach wezenlijk van het vocale contrapunt zijner oude voorgangers,
ondanks overeenkomstige uiterlijke verschijnselen.
Ook in bovengenoemde werken, waarin Bach oude vormen aanwendde, is de
verhouding van Bachs muzikaliteit tot het phenomeen der muziek een andere dan
de verhoudingen bij de oude vocale meesters. Bachs muziek is zonder de renaissance
niet denkbaar. De muzikale gedachte in het harmonische materiaal eiste een ander
deel van het natuur-element op, maar ook deze verhouding was een zaak van
contrapunt en ook nu was er geen sprake van dwang. De tamelijk algemeen geldende
opvatting dat het contrapunt een zuiver polyphone aangelegenheid is, is verouderd.
Het contrapunt heet wel eenvoudig de kunst van toon tegen toon, of - als u wilt - van
toon met toon, van accoord met accoord, maar omvat veel meer gebied in de muziek
dan een abstracte zetting van noot tegen noot. Niet ondanks Haydn, Mozart,
Beethoven, Chopin, Wagner en Debussy blijft de kracht van het contrapunt gelden,
maar met de muziek van deze componisten.
Vermeulen betrekt ook Diepenbrock in wat hij noemt de doorbraak van de
atavistische formules. Maar Diepenbrock contrapunteerde zeer mooi, en al maakte
hij geen canons, de grondslag van zijn polyphonie is wel degelijk een muzikale
gewetens-ernst jegens de klassieke wetten van: de juiste noten op de juiste plaats.
En dat dit bij hem mag heten: de juiste melodie in samenhang met de juiste melodie
bewijst nog meer zijn meesterschap als contrapunticus.
Vermeulen schrijft voorts: ‘De professoren van het contrapunt hebben die
veranderingen in de psychische basis tot nu toe volkomen genegeerd. Al hun
leerlingen, ook wanneer men hun de modernste muzikale grammatica doceert, leren
uitsluitend denken en arbeiden met antiek materiaal, in antieke symbolen van antieke
expressies.’
Is dat zo? Heeft hij de wereld afgereisd om dit te onderzoeken? Blijkt dit werkelijk
uit alle muziek? Is het mogelijk dit te bevestigen? De heer Vermeulen verwart de
kunst van het contrapunt met de historische behandeling der middeleeuwse techniek
en ten tweede het technisch muziekonderwijs met de inleiding tot de compositiekunst.
Hij zegt: ‘Het zou voldoende blijken een volleerd technicus te zijn, wat in het
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vermogen ligt van ieder, die een globale dosis intellect tot zijn beschikking heeft.’
Geen enkel verstandig mens vindt 't voldoende als een componist een volleerd
technicus is.
Het volgende gedeelte uit Vermeulens artikel is niet minder belangrijk dan al het
overige. Hij schrijft: ‘Dikwijls droom ik over een leerboek, dat niet zou uitgaan van
het middel (de veelvoudige, de verwarrende, en voor iedereen verkrijgbare techniek),
maar dat rechtstreeks zou vertrekken van en uitzeilen naar het enkele doel dat waarde
kan hebben, zowel voor de kunstenaar als voor de medemensen tot wie hij zich richt.’
Hoe onartistiek en liefdeloos het moge schijnen - ik heb tegen deze overweging
bezwaren. Ik heb geen bezwaar tegen de droom, maar tegen het leerboek. Vermeulen
wil toch het ontstaan en de wording der schoonheid niet beschoolmeesteren? Hij wil
toch het ontluiken der muzikale vrijheid niet regelen? Ik kan 't mij niet voorstellen.
Ik noemde het contrapunt een confrontatie van de muzikaliteit van de componist met
de objectieve muziek. De strengste bewustwording van deze zaak laat alle vrijheid
aan de uiting van de artist in de musicus; d.w.z. de componist leert geen dwang maar
orde kennen. Chesterton zegt terecht: Kunst is verbeelding, en elders merkt hij op:
kunst is beperking. Met beide gezegden heeft hij gelijk. Welk denkend mens zal
menen dat dit zelfs de betovering zou uitsluiten? De kunst van het contrapunt in
volledige zin raakt direct de poëzie der muziek en ik neem dan het woord poëzie met
al de rijkdommen waarvan Vermeulen droomde.
In 't begin van zijn artikel heeft Vermeulen verklaard, waarom hij 't boek van
Vranken niet links wil laten liggen. Hij schrijft: ‘Ten tweede, omdat de inhoud een
typische voorstelling geeft van de manier, waarop hier en over de hele wereld de
toonkunst onderwezen, beoefend en beschouwd wordt.’
Dit lijkt mij een filmische griezel-fantasie; een wereldkoor van verwaande
melkmuilen staat de schrijver voor de geest, denk ik.
Is er werkelijk niets beters te beleven in de h e l e w e r e l d ? Slechts een
onderstroom van geprikkeldheid kan tot dergelijke overdrijvingen leiden. De
gemoedsgesteltenis welke Dürers ‘Melancholie’ oproept, behoeft geen pessimisme
te zijn voor een artistieke persoonlijkheid als Vermeulen, als hij kan geloven dat er
altijd musici zullen zijn, die bezield worden door de positieve en onverwoestbare
kracht der muzikale elementen, want de muziek is alles, en de rest is literatuur.
HENDRIK ANDRIESSEN
O, het is heus niet nodig een reis rond de aarde te maken, om te weten hoe het met
de muzikale onderrichting geschapen staat. Overal vindt men bibliotheken, en op
haar planken de leerboeken, die toch wel voor een van beiden bestemd zullen zijn:
Voor de leermeester of voor de leerling. Mocht men vrezen dat deze bron niet genoeg
elementen van informatie oplevert dan kan men de Radio inschakelen. Na enkele
seconden heb ik uit alle steden der wereld de muziek van de leerlingen der
leermeesters, en bijna alom, bijna altijd, hoor ik dezelfde internationale pasticcio-stijl,
voor een zeer ruim deel gebaseerd op formules welke gestempeld werden in de
achttiende eeuw. Wie, die oren aan zijn hoofd heeft, zal dat loochenen? En wie, die
de vrijheden, verworven door vijf voorgaande generaties, teloor ziet gaan, zal zich
hierover niet ergeren? Maar het is geen wereld-koor van ‘melkmuilen’ dat ik zie.
Een koor echter van gedegen, conservatieve, nuchtere en niettemin gezellige lieden,
alle gefatsoeneerd naar het model van zekeren Simon Sechter, die elke dag een fuga
schreef, soms op de tekst van advertenties welke hij vond in een krant, en wiens
autoriteit zodanig biologeerde, dat Schubert, kort voor zijn dood, toen hij reeds alles
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gecomponeerd had wat hem onsterfelijk maakt, meende les bij hem te moeten nemen,
en dat Bruckner, terwijl hij naar de veertig liep, zich bij hem ging perfectionneren
in de kunst van het contrapunt. Elk land brengt nog typen voort als Sechter. Zij
vertegenwoordigen de verstandige mensen die 't voldoende vinden als de componis
een volleerd technicus is.
Het spijt me te moeten constateren dat mijn geëerde opponent schijnt te betwijfelen
of het hoge schoonheidsgehalte, de psychische levensinhoud van Josquin en andere
middeleeuwse meesters, door mij bespeurd zijn. Het spijt mij omdat hij zich daarin
nauwelijks kan vergissen zonder opzet. Hij vergist zich op gelijke wijze, wanneer
hij uit mijn simplistische maar etymologische verklaring van de term contrapunt
schijnt af te leiden, dat ik alle contrapunt genoeg zou geringschatten om het te willen
beperken tot een rekensommetje, dat ik orde in de muzikale gedachte niet onmisbaar
zou achten, dat het mij ontging welk een bewonderenswaardig contrapunticus
Diepenbrock was, en dat ik, mij kerend tegen het formalistische, steriele contrapunt
der scholen, alle overige contrapunt zou misprijzen en verwerpen. Als mijn eminente
tegenspreker precies wenst te weten wat ik denk over de kunst der middeleeuwers,
en hoe modern contrapunt mij lijkt te moeten zijn, mag ik hem dan verwijzen naar
hoofdstuk IV en VIII mijner ‘Princiepen der Europese muziek’, die vorige maand
verschenen?
De heer Hendrik Andriessen resumeert geheel averechts, wanneer hij mij laat
beweren, dat in de Kunst der Fuge en in Das Musikalische Opfer de grondslag van
het contrapuntisch denken na Palestrina zo goed als onveranderd is gebleven. Ik
schreef dat s i n d s Bach die grondstof in de leerboeken niet meer gewijzigd werd.
En vindt de heer Andriessen het werkelijk nodig om mij te komen vertellen dat Bach
zonder de Renaissance niet denkbaar is? Tot mijn verdriet kan ik niet anders
vermoeden dan dat de reacties van mijn ondervrager te wijten zijn aan een serie
misverstanden, die voortspruiten uit een ‘onderstroom van geprikkeldheid’. Hij
veroorlove mij de verwachting en het vertrouwen uit te spreken, dat onder zijn leiding
het contrapunt in het Haagsche Conservatorium gedoceerd zal worden op de goede
manier en zonder een beschoolmeestering der schoonheid, welke hij mij gratis
toedicht.
Een beetje vroeger dan het stuk van Hendrik Andriessen ontving ik een kort briefje
van de heer Piet Ketting, voormalig directeur van het Amsterdams Muziek-Lyceum,
die mij drie vragen stelt. Ik beantwoord ze gaarne.
De eerste luidt: ‘Wat verstaat u onder “Bach zijn eigen formules”, welke zijn
deze?’ Antwoord: Een speciale, zowel voor de persoon Bach als voor zijn tijd
kenmerkende muzikale denkvorm, syntaxis en grammatica. Gelijk men zegt: ‘de stijl
van Cicero, van Racine, van Vondel, van Raphaël’, van een aantal anderen die na
hun leven geacademiseerd werden.
De tweede: ‘acht u verschil aanwezig in de formuleringen van Bach en die van
zijn tijdgenoten?’ Antwoord: Neen, of ternauwernood. Bach copieerde zonder schroom
en met piëteit Vivaldi. Door een samenloop van omstandigheden en tevens door de
grotere intensiteit zijner roerselen, werd Bach de synthese van alle stemmen zijner
eeuw.
De derde: ‘hoe toont u aan, dat Das musikalische Opfer en Die Kunst der Fuge
culminerende werken zijn?’ Antwoord: Doordat Bach in deze beide composities uit
een enkel thematisch gegeven een aantal menselijke, expressieve en intellectuele
gestalten schiep, waaraan geen enkel zijner tijdgenoten zich zou hebben kunnen
wagen, en waaraan ook Bach zich niet had durven wagen, alvorens hij met die twee
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supreem intelligente, en - voor zijn eeuw - supreem gepassionneerde werken zijn
leven besloot.
Het is bijna vruchteloos om te trachten iemand te overtuigen die niet reeds enigszins
verlangt overtuigd te worden. Maar het dunkt me onwaarschijnlija, zelfs onmogelijk,
dat mijn beide contradicenten (het woord staat in Van Dalen!) theoretisch, zo
misschien nog niet praktisch, mij hun approbatie weigeren. Het voornaamste, het
enige wat wij hebben te verwezenlijken is een muziek v a n d e z e n t i j d .
MATTHIJS VERMEULEN

Een andere Matthaeus-Passie
Gelijk het schoonmaken van schilderijen nog wordt afgekeurd door menigeen, die
om verscheidene redenen meer houdt van de schijn dan van het wezen, zo zal ook
de schoonmaak van muziek op tegenstand stuiten bij vele hoorders, die zich stellig
te goeder trouw afvragen, hoe een partituur, welke steeds opnieuw herdrukt wordt
en waar men slechts te lezen heeft wat er staat, dezelfde schade en misvormingen
kan ondergaan als een doek, dat een paar eeuwen lang chronisch behandeld is door
vernissers, om aan de stoffigheid waarmee het geleidelijk bedekt raakte een nieuw
glansje te verlenen.
Daar ik de aarzelingen en het wantrouwen der musici volkomen begrijp (want het
gaat hier inderdaad over dingen die op 't eerste gezicht niet vergelijkbaar zijn), en
ook omdat een grondige herziening van ingevreten denkgewoonten, een radicale
schoonmaak op elk gebied allernoodzakelijkst schijnt wanneer wij niet verloren
willen gaan, en vervolgens omdat de muziek bij die pogingen tot een juist begrip
niet ten achter mag blijven als symptoom en als symbool van een universele behoefte,
zal ik door een analyse van het openingskoor der Matthaeus-Passie zo helder mogelijk
proberen te verduidelijken, wat wij te verstaan hebben onder de schoonmaak ener
achter dikke lagen stof verduisterde, uit sleur bewonderde, maar haast onherkenbaar
geworden, oude en eerbiedwaardige compositie.
Op het uur U van elke lente, ergens en alom ter wereld, heft een orkest bij dat
begin der Matthaeus-Passie een donker gekleurde, zacht golvende, kalm deinende,
rustig wiegende melodie aan, boven de gonzende klank, het vloeiende rhythme van
een regelmatig kloppende of bedaard voortschrijdende bas, en wanneer eerst het ene
koor, daarna het tweede koor, een bladzijde verder het jongenskoor inzet, wordt die
cadans, wordt ook die expressie van genoeglijke beweging in een veilig klotsende,
bezadigd stuwende twaalf-achtste maat, niet of nauwlijks nog gewijzigd. Het hele
stuk ontvouwt zich als ware het een elegische barcarolle in monumentale dimensies.
Deze opvatting vestigde zich op een zeker tijdstip en onder zekere omstandigheden,
ongeveer tachtig jaar na de dood van Bach, en bleef sindsdien gehandhaafd. Zij is
verklaarbaar omdat Bach geen tempo voorschreef. Zij berust dus ook op geen enkel
feitelijk gegeven, verstrekt door de auteur. Hierover heb ik niet uit te weiden. Ik wil
uitsluitend onderzoeken of die placide, enigszins beate vertolking nauwkeurig en
getrouw kan zijn.
Wij moeten daarvoor in gedachte teruggaan naar de dagen van Bach, toen deze
grootse conceptie ontstond.
Zoals ieder componist ener opera of van een oratorium had Bach zonder enige
twijfel besprekingen met zijn tekstdichter. In lijnen die nog vaag waren, zweefde
voor zijn geest een dubbel-koor, aangroeiend tot drievoudig koor door toevoeging

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

der stemmen van knapen. Hij legde dat zijn dichter ten naaste bij uit, in brede trekken.
Die drie koren mochten niet hetzelfde zingen. Zij moesten drie aspecten geven van
de immense klacht, waarmee Bach het drama dat hij componeren ging, wilde openen.
En wat zien wij inderdaad zodra wij de tekst niet plichtmatig en uit routine
benaderen als ten dode verkilde en gemummificeerde woorden, maar wanneer wij
met aandacht letten op zijn exacte inhoud?
Wij zien dit: Er zingen drie verschillende groepen. De eerste, beangstigd
jammerend, begrijpt reeds wat er gaat gebeuren, en zingt: ‘Komt, o dochters, helpt
mij klagen! Ziet hem! ziet hem!’ Maar de tweede groep heeft nog niets vermoed: Zij
roept: ‘Wie? Hoe? Wat? Wat! Waarheen?’ Dat ene deel der mensen is reeds bezeten
door z'n geloof en door zijn smart. Dat andere deel valt moeilijk te overtuigen. Het
smekend aandringen der barmhartigen laat de weifelaars geruimen tijd koppig
verstokt. Zij blijven vragen: Wie? Hoe? Wat? Tussen deze hartstochtelijke dialoog
van deernis en aarzeling, werpen zich de kinderen met hun stalen stemmen en met
de intuïtieve zekerheid van alles te begrijpen, zelfs alvorens iets begint, en zingen
onvervaard verduidelijkend: ‘O Lam, gij zijt onschuldig, - Aan 't hout des kruises
geslagen.’ Eindelijk, na veel moeite, laat ook de groep van twijfelaars zich overhalen
tot medelijden. De kinderen zwijgen, als beide koren van wetenden en onwetenden
zich verenigen in dezelfde gezamenlijke klacht.
Letterlijk zo zag Bach zijn proloog, en zo zag Bach het gestelde conflict, dat hij
vereffenen wilde door overgave aan zijn God, tot wie hij nog kinderlijk genoeg bad,
om een groot aantal zijner composities aan te vangen met het schrijven van zijn naam
als een vraag om hulp, of als een offerande.
Wanneer dit onweersprekelijk aldus is, hoe zou men dan die grandioze proloog
mogen interpreteren als de quietistische, piëtistische, soepele, schommelende
wiegeling, die ons elke lente in een stille bewegingloosheid brengt tot een volgende
lente, welke wij even lauw en zonder verdere consequenties zullen beleven? Hoe
zou men deze proloog anders kunnen beschouwen dan als de uitdrukking der antithese,
der botsing, der opschudding tussen de twee werelden van hen die reeds begrepen
en van hen die nog moeten leren begrijpen? Werd er sinds Bach ooit iets altijd
actuelers gecomponeerd, iets dat de hedendaagse tragedie van de mens aangrijpender
resumeert, wanneer men deze muziek ten minste in haar volle waarheid opvangt?
Of de bedoeling, welke Bach had toen hij de Matthaeus-Passie schreef, zin zal
krijgen en werkelijkheid zal worden, hangt geheel af van de intonatie waarmee de
eerste klanken reeds van die grootse inleiding en inwijding, de hoorder moeten
verontrusten, opschrikken en aandachtig maken voor het eenvoudige verhaal ener
ontstellende geschiedenis. Bijna elke episode van dit muzikale drama, dat geen decors
of costuums nodig heeft, maar slechts de zegging en de accenten, welke automatisch
uit elke gegeven situatie voortvloeien, om zó het hart te treffen als geen ander drama
misschien ooit vermocht, - bijna elke pagina van deze onder het vernis der traditie,
onder het stof der sleur bedolven partituur, behoort gereinigd te worden van alle
gemaniereerdheden, van alle holle pathetiek, van alle voze, platte sentimentaliteit,
waarmee een lang gebruik en misbruik haar waarachtige ontroerings- en
overredingsmacht ontkrachtte. Voor een dirigent die een exacte, realistische kijk
heeft op het openingskoor zal iedere noodzakelijke revisie zich aanduiden met de
vanzelfsprekendheid der logica.
In de eerste plaats moet ieder solist, ja ieder koor-lid, vergeten dat hij zanger is,
dat hij zangkunst te beoefenen heeft, wanneer hij deelneemt aan een vertolking der
Matthaeus-Passie. De opperste kunst en kundigheid moeten stellig voorradig zijn,
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waar dat kan zoals hier in Amsterdam. Deze hebben echter te wijken voor de tekst.
De solisten hebben zich zodanig te vereenzelvigen met de wisselende gebeurtenissen
van het tragische verhaal, dat zij niet meer denken aan hun stem, aan hun vocale
praestatie, maar dat zij de directe echo worden der steeds verschillende momenten
ener rigoureus zich ontwikkelende en onophoudelijk veranderende handeling.
De noten-tekens van Bach veroorloven daaromtrent niet de geringste twijfel. Ik
zou haast zeggen: hij legt het er dik bovenop; even dik als Wagner, als Mozart, als
Rossini of Verdi in hun opera's. Wie het ergst bij deze reglementaire
seizoen-opvoering der Matthaeus-Passie elk psychologisch inzicht ontbeerde was
Peter Pears. Hij brengt expressie en sentiment in elk woord, en overal dezelfde
mollige, zijige, lievige, zoetelijke expressie, wat na een paar passages reeds neerkomt
op helemaal géén expressie, want uit de uniformiteit, zelfs al is zij perfect, ontstaat
de verveling. Meent hij waarlijk het bereikbare verwezenlijkt te hebben wanneer hij
(gelijk elk ander tenor) het kraaien nabootst van de haan, (omdat het absoluut niet
anders kan) de treurigheid van ‘hij weende bitterlijk’, en de gelatenheid, de
verlorenheid van ‘und er verschied’? Het ontbrak er nog maar aan dat hij deze paar
onvermijdelijke nuances gemist zou hebben bij de honderden die hij verzuimde.
Het dichtst tot de inhoud der woorden naderde Annie Woud in het recitatief ‘Ach
Golgotha, unsel'ges Golgotha’ en in de onbeschrijflijk teder zingende, neen
fluisterende aria ‘Sehet, Jesus hat die Hand uns zu fassen ausgespannt’ (op het kruis),
verrukkelijk begeleid door de hobo's van Stotijn en Van der Lek, wonderbaarlijk
onderbroken door een visionnair gestameld pianissimo van het menselijk koor, dat
tot hier nog zuchtend roept: ‘Waar? Waarheen?’ en aldoor: ‘Waar?’
Vanaf deze scène ook scheen de dirigent Van Beinum mij anders dan ieder, en
voor het eerst geheel zichzelf. Zijn interpretatie van ‘Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn
gewesen’, was gelijk ze zijn moest: contrasterend met alle voorafgaande, doch
overeenstemmend met onmiskenbare aanwijzingen van Bach, en de indrukwekkendste
welke men zich verbeelden kan. Maar bij veel wat vooraf ging zou ik nog menige
vraag te stellen hebben en menige bedenking willen opperen. Waarom b.v. volhardde
hij erin om de koren van het proces en van de executie bijna doorlopend een
traditioneel staccato te laten zingen? Waarom b.v. liet hij na het eerste fanatisch
schreeuwende ‘Laszt ihn kreuzigen’ het koraal ‘Wie wunderbarlich ist doch diese
Strafe!’ niet met bijna geluidloze stemmen zingen, als de natuurlijke reflex van
verstomde mensen die nauwlijks kunnen geloven wat zij met hun ogen zien?
Behalve echter de centenaarslasten van bijna een eeuw lang ingewortelde,
vastgeroeste traditie, belemmeren en vertragen verscheidene andere omstandigheden
een weergave der Matthaeus-Passie gelijk Van Beinum zelf die verlangt. Onder zulke
gebrekkige voorwaarden kan men slechts hopen dat van jaar tot jaar langzamerhand
de wensen van de dirigent en van Bach worden vervuld.

Uitvaart van Aaltje
Nu ook is van ons groot en oud vocaal-kwartet de laatste stem verdwenen in de stilte.
Een heel stuk van hoog en rijk verleden brak af en viel in het donker neer. Op het
uur der vespers, die de Zondag voorafgaan waarmee dit jaar de ‘Goede Week’ begint,
is Aaltje Noordewier ter aarde besteld. Tijd van inkeer. Tijd om te zingen in de toon
van het hart, dat tevens sterft en leeft, treurt en jubelt.
Men kan dit beamen naar waarheid. Zij had een immanent religieuze inborst. Niet
wijl haar vader te Deurne het ambt van dominee waarnam, doch omdat zijzelf was
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gelijk zij was. Even gemakkelijk als haar broer, de dichter Johannes Reddingius,
vertoefde in de lyriek zijner kleine, aardse ruimte, even gemakkelijk als de leeuwerik
van de dichter, steeg zij zingende tot de sfeer welke wij goddelijk noemen, en die
wij vermoeden boven elke wereld. Haar diepste wezen bracht natuurlijkerwijze de
klank voort der extase, der hemelse opgetogenheid. Als iemand de evangelische tekst
welke Passie-Zondag inluidt, gekozen had tot motto voor haar grafrede, zou zij
begrepen hebben en tevreden geweest zijn. De woorden van die tekst vertalen wat
zij altijd instinctief voelde: ‘Ik ben die getuigenis geef van mijzelf; en getuigenis
door mij geeft de Vader die mij zond.’
Wij weten sinds lang, dat wij nimmermeer de vier soli van Beethoven's Negende,
van zijn Missa Solemnis, de vier soli van Diepenbrock's Te Deum laudamus, de vier
soli van Bach's Matthaeus-Passie, - wij weten dat wij nimmer zulk een kwartet
representatieve stemmen van de totale mens nog zullen horen, gelijk het ons toeklonk
uit de keel en uit de ziel van Aaltje Noordewier-Reddingius, Pauline de
Haan-Manifarges, Jacques Urlus en Johannes Messchaert. Wij menen niet dat te
weten, wijl wij gaarne voorbije dagen en hun herinnering gedenken. Wij weten het,
omdat men nooit en nergens, in geen enkel land, in geen andere eeuw, een zo volmaakt
viertal zangers verenigd zag als hier, door een wonderlijk toeval, in Nederland.
Maar wij weten ook, dat wij ons geluk gekend hebben. Het was ons zeldzaam
voorrecht, dat wij Aaltje en haar drie metgezellen steeds konden eren, dat zij ons
nooit teleurstelde, en altijd meenam naar haar regioon van vervoering.
Zij verwierf en behield dat vermogen door een harde discipline, stage oefening en
strenge ernst. Van over haar graf kan zij ons vermanen, dat wie haar gelijken wil
haar voorbeeld slechts heeft na te streven. Wij behoeven dan niet te duchten dat wij
moeten zeggen wat volgens een Frans spreekwoord nooit gezegd mag worden:
‘Fontein, van je water zal ik nimmermeer drinken.’

Muziekgeschiedenis voor de jeugd
Zoals prof. dr. K.Ph. Bernet Kempers zelf in zijn voorwoord zegt, heeft hij bij het
schrijven van ‘Panorama der Muziek’ in 't bijzonder gedacht aan leerlingen van
middelbare scholen. Hij voegt hieraan toe, dat zijn boekje zich daarom onthoudt van
elke technische bespreking der muziek en slechts de meest elementaire kennis
veronderstelt der algemene muziekleer.
Ziehier een uitstekend voornemen: meisjes en jongens, die de toekomst zijn, in
enthousiasmerende en tegelijk begrijpende verhouding te brengen tot de kunst,
waarmee Orpheus de demonen der onderwereld bezwoer en wilde beesten temde,
waarmee Amphion een stad bouwde, waarmee zóveel andere voordelen onder ons
bereik komen, dat in alle mythologieën der aarde de muziek optreedt als het beste
geschenk van een scheppende god. Het was waarlijk een prachtig voornemen dat
prof. Bernet Kempers koesterde bij het ontwerpen van zijn ‘Panorama’: jonge zielen
toegankelijk maken voor die goddelijke gave, deelachtig aan die hemelse gunst, hen
leren luisteren en horen, zonder hen te plagen, te verschrikken, te verwarren of te
verstompen met het bargoens en koeterwaals van geleerde vaklieden.
Terwijl ik dit bij Brusse te Rotterdam verschenen boekje las, heb ik dus voortdurend
geprobeerd mij rekenschap te geven van de indrukken, welke de lectuur dezer 155
pagina's zou kunnen opwekken en achterlaten in het hoofd en in 't gemoed van een
levenslustige, onbevangen en middelbaar scholier. Ik schakelde elke herinnering uit,
gelijk ik vroeger met mijn mouw ging over mijn beschreven lei. Ik deed alsof ik niets
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meer wist en alles had vergeten. Dat is niet moeilijk, zal iemand beweren die mijn
tekorten even goed kent als ik. Inderdaad, dat is niet moeilijk. Maar zo iets
gemakkelijks moet men zelfs nog leren. Het waren Socrates en Cartesius die mij
daarin onderrichtten. Tot mijn voldoening bevond ik dat geen enkele geestelijke
gymnastiek zo bevorderlijk is, en ook zo zelden gebruikt wordt, als de hunne.
En lezende, alsof ik een onwetende analphabeet was, in het Panorama van prof.
dr. K.Ph. Bernet Kempers, viel ik van de ene perplexiteit in de andere.
Bij alle goden, de grootste en de kleinste - die van een menselijk windje en van
een deurscharnier niet uitgezonderd - hoe zou ik iets kunnen snappen van wat hij me
vertelt over Pythagoras in twaalf regels, waarvan elke mij het gevoel geeft, dat ik
daas word? Hoe zou ik, middelbaar leerling zijnde, ook maar een greintje kunnen
begrijpen van een phrase als deze: ‘De cantus firmus wordt steeds trager, mogelijk
ook op orgel uitgevoerd’. Daar breken mijn beide klompen van, zelfs al had hij mij
uitgelegd wat een cantus firmus is. Oneindig ver boven mijn petje gaat prof. dr.
Bernet Kempers wanneer hij me zo maar klakkeloos de opinie citeert die Debussy
had over Moussorgsky: ‘zijn kunst is vrij van alle kunstgrepen en formules’. Hij
heeft me nergens gezegd wat dat zou kunnen beduiden, die ‘kunstgrepen en formules’.
Weet hij het zelf? Dubbel, drievoudig vraagteken. Want geen enkele der tienduizend
componisten onzer dagen heeft enig besef van de kluisters der ‘kunstgrepen en
formules’ waarin zij gevangen hangen als de vlieg in het web van de spin. Tientallen
voorbeelden zou ik kunnen aanhalen van een taal die mij als leerling volslagen
onverstaanbaar is.
Maar ook wanneer ik mijn gewone, alledaagse verstand weer inschakel, strompel
en struikel ik voortdurend over hindernissen, waarbij iedere mogelijkheid van exact
begrijpen verdwijnt als in een valluik. Wat, in 's hemels naam, moet ik denken, waar
hij schrijft: ‘Het Christendom, met zijn abstracte voorstelling der Godheid, had de
Westerse mensheid overvallen’? Kan iemand, die met redelijke hersens begiftigd
werd, de afbeelding van een God, gespijkerd aan een kruis, of de voorstelling van
een God als ‘Goede Herder’, met een schaap op zijn schouders, of de op wolken
zetelende Rechter, de goeden scheidend van de bozen, - kan iemand zulk een God
‘abstract’ noemen? Is die God in ontelbare schilderijen en beelden niet uitermate
concreet geworden?
Het lijkt mij nog gevaarlijker voor leerlingen der middelbare school, dat de
mededelingen van prof. Bernet Kempers meermalen niet kloppen met zakelijke
gegevens. De auteur is glad bezijden de waarheid, wanneer hij doceert dat een soort
speellui der middeleeuwen die goliarden heetten, aldus genoemd werden ‘naar hun
beschermheilige Goliath’. Alles is mogelijk, behalve dat de brallende philistijn een
nis kreeg op de Rooms-Katholieke altaren van het gothische tijdperk, want deze eer
viel zelfs niet te beurt aan David. Maar de goliarden ontleenden hun naam aan zekere
bisschop Golias, die zich onderscheidde van andere bisschoppen door zijn schuine
verzen en zijn schavuitenstreken. Zo beweren ten minste de Fransen, bij wie de
goliarden inheems waren en bleven tot de dag van heden.
Gaarne zou men dergelijke fantasieën met een ironische glimlach laten passeren,
wanneer dit Panorama niet ervan krioelde, alsof het werd opgesteld door iemand die
overal een klok hoort luiden maar nooit weet waar de klepel hangt. In koelen bloede
schrijft prof. dr. Bernet Kempers, die elke muzikale vooruitgang meent te mogen
loochenen: ‘Leoninus en Perotinus worden door Philippe de Vitry niet overtroffen.’
Dat klinkt treffend en aannemelijk uit de verre verte, hoewel tot kort geleden van
Vitry nog geen enkele compositie was teruggevonden. Maar terwijl prof. Bernet
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Kempers zo flink van wal steekt, welke schroom weerhoudt hem om te beweren dat
Lulli niet overtroffen is door Wagner, en Stamitz of Cannabich niet door Mozart en
Beethoven? Van zulk een verzekering zou de dwaasheid ten minste onmiddellijk te
controleren zijn.
Wat ook, te drommel, moet niet enkel de scholier, maar elk musicus aanvangen
met prof. Bernet Kempers' verklaring van de redenen, waarom de ‘basso continuo’
(dat was de bas bij welke door middel van cijfers de accoorden werden aangeduid)
uit de muziekbeoefening verdween? Hij wijt die afschaffing aan ‘het veld winnen
van de pianoforte. De piano was bij uitstek een door dilettanten bespeeld instrument
en van dezen kon men niet verlangen dat zij aan de hand van basnoten en enige cijfers
een goedklinkende, harmonisch juiste partij improviseerden.’
Het is moeilijk om in evenveel woorden meer lapidaire en paradoxale nonsens op
te stapelen. Want ten eerste: een geweldige menigte stukken voor clavecijn (toen er
nog geen piano was) werd reeds gecomponeerd zonder becijferde bas. Ten tweede:
Wat zouden de ‘dilettanten’ der piano - zij bleven het niet lang! - te maken kunnen
hebben met de symphonie, welke vanaf haar begin de ‘generaal-bas’ straal negeerde?
Oneindig meer echter dan een overvloed van onnauwkeurigheden, hindert en ergert
mij in dit Panorama de futiele oppervlakkigheid, waarmee prof. Bernet Kempers het
phenomeen der muziek regelmatig tegemoet treedt. Wie zijn opvattingen leest
betreffende het wezen en de kunst van Trouvères en Troubadours, krijgt van dit
onmetelijke cultuur-evenement de indruk als ware het niet meer dan een triviaal,
amusant gezelschapsspelletje, een lichtvaardig tijdverdrijf, gelijk de
triangel-comedietjes van een Parijs boulevard-schrijver. Doch de Trouvères waren,
niet enkel in de Westerse beschaving, maar op de gehele toenmalige wereld, de eerste
emancipeerders der vrouw. Zij waren de ontdekkers, de uitvinders en de
propagandisten ener conceptie van de liefde, die in de ganse Oudheid niet of
nauwelijks bestaan had. Dante's Vita Nuova, Dante's Divina Commedia zijn niet
slechts ondenkbaar zonder de Trouvères (die hun oorsprong hadden in Zuid-Frankrijk),
in de verzen van beide verheven gedichten bereikte de gedachte der Trouvères een
culminerende uitdrukking, welke door haar volmaaktheid onvergankelijk werd.
Van dat alles (en werkelijk het is geen kleinigheid) heeft prof. Bernet Kempers
niets bemerkt. Ook zoveel andere achtergronden, die onberekenbaar gewichtiger zijn
voor de juiste vorming van een jong hart, van een ontwakende intelligentie, dan
doodse rijtjes van namen en data, dan onbenullige, ginnegappende anecdotes of
stereotype (de professor spelt steriotype) karakteriseringen, - zoveel andere horizonten,
onmisbaar voor de bevruchting en voor de innerlijke verwachtingen van een jeugdig
gemoed, zijn aan de dikwijls pedante, soms groteske, altijd platvloerse aandacht van
prof. Bernet Kempers ontsnapt. Wanneer ik ze allemaal wilde signaleren raakte ik
niet uitgeschreven.
Omdat de tegenwoordige mens in vele opzichten de eigenschappen schijnt te
bezitten van een volgzaam, weinig critisch kudde-dier, zou ik het ‘Panorama der
muziek’ van prof. Bernet Kempers nauwelijks ter lezing durven geven aan
meergevorderde studenten van de aula ener universiteit. Maar zeker moet ik elk
opvoeder ontraden om het ‘in de handen te leggen’ van kinderen. Zij zullen er weinig
van begrijpen. Zij zullen de muziek houden voor een weerbarstig raadsel. En als zij
per ongeluk geëxamineerd zouden worden volgens de lering van dit onderwijs, lopen
zij niet geringe kans om te zakken.

Concert voor bijna niemand
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Een rilling voer mij over het vel, toen ik op de Zondag na Pasen, uit de blauwgouden
glans van een lentemiddag-licht, dat zelfs de vale bunkers op het Museumplein nog
aureoleerde, de kleine zaal van het Concertgebouw binnentrad om daar onder
electrische lampen te luisteren naar een piano-recital.
Welk een zieligheid! Het was er zó benauwend stil, dat men schrikte voor zijn
eigen voetstappen; de lange rijen rode stoelen stonden in een strakke, koude leegte
als afgedankte dingen die nooit meer iets te wachten hebben van iemand; het zwarte
instrument midden op het podium leek een katafalk; er waren zó weinig mensen,
(minder dan zes) dat men ze niet eens behoefde te tellen. De verlatenheid van het
oord gaf aan hun gestalten een zonderling vreemd reliëf, waardoor de eenzaamheid
nog killer werd en reddelozer.
Men wist niet wie van achter het gordijn, dat de deur der solisten-kamer afsluit,
moest komen in deze woestijn. Voor ieder der vijf hoorders en zes critici was de
aangekondigde pianiste, Marie Thérèse Fourneau, een onbekende. Op de affiches
had men enkel haar naam kunnen lezen, zonder de gebruikelijke snorkende
aanprijzingen, die gemiddeld veertig hoorders samentrommelen. Maar ook een
gewone naam en 't ontbreken van ophef had niemand weerhouden om zelfs vrijkaartjes
in de papiermand te leggen. En zulk een failliet zag men nooit. Failliet der
impresario's; failliet van aanplakbiljetten en advertenties. Failliet der hele muziek.
Een concert voor vijf hoorders. Tegenover deze onzinnige paradox vroeg ik mij
armoedig twijfelend af waartoe dat allemaal dient: impresario's, affiches, talent, genie
en de hele rataplan. Iedereen won er wat op, behalve de artiste, goed of slecht, die
daar achter dat gordijn reeds vernomen had dat zij een onverschilligheid moest gaan
trotseren, een grauwe, doodse desolatie, zoals zij er tijdens haar leven misschien
nimmer ontmoette. Hoe zou het er wel uitzien in 't hoofd en in 't hart van Marie
Thérèse Fourneau?
Een korte poos verliep en de kunstenares stelde zich voor aan onze sardonische
oplettendheid. Zij bleek een tenger, rank meisje te zijn, juist ontgroeid aan haar eerste
jeugd, een jonge, donkere brunette in een simpele witte jurk, discreet, gereserveerd,
een beetje onwennig en ongelovig tegenover zichzelf.
Het was moeilijk om geen medelijden te krijgen. Welke pianist zou niet weifelen,
wie zou zich ongeremd kunnen uiten onder zulke verlammende omstandigheden?
Zij begint een partita in bes van Bach een tikje hard en stug. De techniek is uitstekend,
dat merkt men direct. Maar er zijn zoveel uitmuntende vingertechnieken in de
tegenwoordige wereld. De kwestie is of Marie Thérèse Fourneau het klaar zal spelen
om door de muziek, welke zij onttrekt aan de zwarte katafalk, op te tornen tegen de
tover van de lente daarbuiten, en tegen elke andere weerstand. Moet zij worstelen
om onze hindernissen en ook haar eigen berooidheid te neutraliseren, te
overmeesteren? Ik weet er niets van. Maar reeds bij het voorlaatste deel der partita
weet zij in de egale beweging een soort van aetherische bewegingloosheid te leggen
die een effen, blanke, zalige rust suggereert, welke niemand haar kon leren (omdat
wij ze nog van niemand hoorden) en welke zij intuïtief moet gevonden en
verwezenlijkt hebben in haar binnenste.
Verder gaat alles dan vanzelf en de elf hoorders krijgen de onuitwisbare herinnering
mee dat zij onvrijwillig getuigen waren van iets groots en iets zeldzaams. Terwijl
het programma zich geleidelijk afwikkelt wordt dit eenvoudige meisje de figuur ener
mythe, de fee uit een sprookje. Er is geen bedenking meer mogelijk vanaf Mozart's
sonate in d, die met de jacht-fanfares. Als in een zomers morgenspel, en als met de
onfeilbare gemakkelijkheid van een luchtgeest, van een zingende, zwevende vogel,
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gaat alles vanzelf, gelijk de componist het gedroomd en bedoeld heeft. Geen enkele
greep mislukt. Elk accent, elke klank en elke gradatie van de klank is juist; ieder der
oneindig gevarieerde expressies is natuurlijk en onbetwijfelbaar. De muziek leeft en
bloeit met dezelfde geheimzinnige evidentie als een bloem ergens in een veld. Zij
ademt, leeft, bloeit, bekoort zonder onderbreking, alsof het niet anders kan. Alles
wordt muziek en vredige, verheugende, verwarmende, serene instemming met altijd
vervoerende muziek. Tot zijn verbazing en verrukking bespeurde ieder die dat hoorde,
opeens, en voor de eerste keer misschien, gelijk ikzelf, welk een ontzagwekkend,
ongelooflijk, volstrekt perfect meesterwerk de vierde nocturne is van Fauré, zijn
derde barcarolle, zijn impromptu, de sonatine van Ravel, welk een dosis ambrozijn,
nectar en nog andere begerenswaardige, fabelachtige uitvindingen zij bevatten. Waar
haalde Marie Thérèse Fourneau dat vandaan voor haar elf gemagnetiseerde hoorders?
Zij deed meer dan ieder hunner durfde hopen. Zij deed nog meer dan iemand vermocht
te gissen. Van Debussy's études (zijn laatste werk), welke tot nu toe onontcijferde
hiëroglyphen schenen te moeten blijven, maakte zij fantastische verhalen (doorflitst
met alle panieken en ook met alle exaltaties welke een ten dode veroordeeld componist
kan ervaren wanneer hij aan het leven denkt), van die études maakte zij vertellingen,
welke men ontroerd, vermurwd, aangegrepen en verblijd, volgen kon met een
duidelijkheid alsof men ze las in een boek.
Alles ging vanzelf. En voor zover het in de macht lag van elf gegalvaniseerde
hoorders gaven zij aan het schuchtere meisje de bewijzen ener ovatie. Het zou mij
geenszins verwonderen wanneer dit afschuwelijk veeleisend Amsterdams concert,
niet minder dan in ons, ook in het geheugen van Marie Thérèse Fourneau gegrift
blijft als een evenement, als een achteraf schrikbarende proef op de som, als een
nachtmerrie waarvan zij de angsten bedwong, en die haar voortaan de zekerheid
verleent dat niets haar deren kan, dat het schijnbaar onmogelijke in haar bereik ligt,
dat zij vertrouwen mag op zichzelf
Omdat zij er in slaagde geluk te distilleren uit haar verpletterend isolement temidden
van rode, dode stoelen, kreeg zij en kregen wij dat geluk. Maar alles had ook anders
kunnen gaan en geheel verkeerd. Per slot van rekening dunkt mij dat geen sterveling
het recht heeft om een jong meisje, een waarlijke kunstenares, bij de dageraad harer
toekomst te onderwerpen aan een dergelijke beproeving van de eenzaamheid in een
ijzig koud gebied. En het schijnt mij dat het ‘Nederlandsch Impresariaat’, een stichting
die werkt met regeringssubsidie naar ik meen, het schijnt mij, zeg ik, dat de instelling,
die deze pianiste hier introduceerde, morele verplichtingen heeft jegens Marie Thérèse
Fourneau. Dat ‘Nederlandsch Impresariaat’ zal geen cent waard blijken wanneer het
deze kunstenares niet aanstonds uitnodigt tot een spoedige wederkeer in Amsterdam,
in Holland, onder voorwaarden die minder deprimerend en menselijker zullen zijn.
Ik weet dat zulk een gedraging niet past bij de zogenaamde concertbureaux en
agenturen. Ik weet dat ieder bij de exploitatie van dergelijke zaken wint, behalve de
kunstenaar die steeds verliest, omdat hij, zelfs wanneer hij bij een eerste poging om
de beroemdheid te veroveren voortreffelijk blijkt, in de steek gelaten wordt, wijl de
impresario zijn duiten binnen heeft. Maar het ‘Nederlandsch Impresariaat’ zal niet
in die gebruiken mogen blijven steken, wil het reden van bestaan hebben.
Er wordt meer dan te veel talent en genie verspild, verstikt in de huidige
maatschappij. Daarvoor is een officiële stichting werkelijk overbodig. Ik zou niet
dadelijk kunnen zeggen hoe, maar in toestanden die onredelijk en barbaars zijn moet
verbetering komen.
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Muziekgeschiedenis voor de jeugd - Goliath · Golias · Goliard
[ingezonden]
Wanneer ik naar aanleiding van de kwaadwillige bespreking van mijn boekje
Panorama der Muziek door Matthijs Vermeulen - kwaadwillig, want anders schrijft
men niet n.a.v. een drukfout ‘de professor spelt steriotype’ - zou zeggen bij de duivel
te biecht te zijn geweest, vrees ik dat uw medewerker weer zou doen alsof ik gek
was en uitroepen ‘alles is mogelijk, behalve dat de R.K. Kerk biechtstoelen voor de
duivel zou hebben gereserveerd’.
Want als ik in mijn boek beweer dat een groep onmaatschappelijke lieden, verlopen
priesters en studenten, vagebonden en vechtersbazen ‘naar hun beschermheilige
Goliath’ Goliarden g e s c h o l d e n werden, dan begrijpt m.i. iedere burgerscholier
dat hier geen sprake kan zijn van een officiële heilige der R.K. Kerk, maar van een
schertsheilige, een door vechtersbazen tot schutspatroon verkoren krachtpatser. Ieder
kiest nu eenmaal de beschermheiligen en de goden, die hem passen: de goliarden
Goliath en de heer Matthijs Vermeulen ‘de goden van het menselijk windje en van
een deurscharnier’, die hij in bedoelde bespreking zo smaakvol aanroept. De heer
Vermeulen, aan wiens wieg in ieder geval de fee van de humor geen betere gaven
heeft geschonken dan waarvan deze bezwering getuigt - hoeveel nobeler dan mijn
‘pedante, soms groteske, altijd platvloerse aandacht’ - wil te goeder of te kwader
trouw de lezer diets maken dat ik zo stom zou zijn te menen dat ‘de brallende
Philistijn’ ‘een nis kreeg op de R.K. altaren van het Gothische tijdperk’ en komt op
gezag van ‘de Fransen’ (?) aandragen met een legendarische bisschop Golias, die
zich zou hebben onderscheiden door schuine verzen en schavuitenstreken.
Nu zal ik uw lezers niet vermoeien met een reeks van citaten, b.v. uit H.J. Moser
(Geschichte der deutschen Musik, deel I), die van hun ‘Zunftheilige Goliath’ spreekt,
uit Brockhaus' Konversationslexikon, uit Larousse du XX siècle, uit de Enciclopedia
italiana, om maar de gemakkelijkst bereikbare naslagwerken te noemen. Ik sluit ze
hierbij in opdat u er van kennis kunt nemen. U zult daaruit zien dat, naar vrijwel
algemeen wordt aangenomen, deze Golias niemand anders is dan Goliath, wiens in
het Latijn onverbuigbare naam ter wille van de Latijnse declinatie in Golias, Goliae
veranderd werd, of althans een figuur, die men op grond van de naamsverwantschap
met Goliath verwarde. Zo sprak men van filiae Goliae, Goliaths-dochteren, familia
Goliae, Goliaths geslacht, confessio Goliae, verering van Goliath. Misschien
vermengde men hiermee ook nog het begrip ‘gola’, keel, zowel vanweg het zingen
als het zuipen.
Zingen, zuipen en vechten, gola en Goliath (Golias) zijn dus de
gedachte-associaties, die tot het woord Goliard geleid hebben en die ‘de brallende
Philistijn’ gemaakt hebben tot de schutspatroon van dit fraaie gilde.
Volledigheidshalve merk ik nog op dat alleen de Encyclopedia Britannica niet
verder komt dan tot Vermeulen's Golias. Dit artikel is echter bij uitzondering zeer
slecht, daar het deze Golias gelijk stelt met de Archipoeta, wat ten enen male
onhoudbaar is. U ziet dus dat het met mijn ‘fantasieën’, die uw medewerker ‘met
een ironische glimlach zou laten passeren, wanneer dit Panorama er niet van krioelde’,
nog al losloopt. Daar hij de andere niet noemt, over deze speciaal de fiolen van zijn
hoon uitstort, meen ik uit zijn opmerking te mogen concluderen dat er dus meer
punten zijn waar de kennis des heren Vermeulen te kort schiet en hij te geborneerd
is om hieruit de enig juiste conclusie te trekken. Namelijk dat muziekgeschiedenis
nu eenmaal m i j n vak en niet het zijne is, en het dus wel eens zou kunnen zijn dat
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de klepel van de klok, die hij heeft horen luiden, ergens anders hangt dan hij denkt.
Het lust mij dan ook niet verder met hem in debat te treden, b.v. over dingen, die hij
mij toedicht waar ik ze niet gezegd heb, en ik laat hem dan ook gaarne in de waan
dat de troubedours - zou hij ze kennen? - omstreeks 1100 de liefde hebben uitgevonden
en de vrouw emancipeerden.1)
BERNET KEMPERS

En een repliek van Matthijs Vermeulen
Het spijt mij werkelijk door Prof. Dr. Bernet Kempers beticht te worden van
kwaadwilligheid want het muzikale onderricht der jeugd is een te gewichtige
onderneming om een geleerde die zich daarmee gaat bezighouden, aan boord te
komen met vooropgezet boosaardige bedoelingen.
Niemand dan ook, hoop ik, zal mij ervan verdenken, zelfs niet na prof. Bernet
Kempers' verweer gelezen te hebben, dat ik slinks en geniepig genoeg zou zijn om
de auteur van ‘Panorama der Muziek’ een drukfout aan te rekenen als staaltje van
onkunde.
Maar omdat ik in verscheidene hoofdstukken van zijn boek herhaalde malen de
spelling steriotyp ontmoette, meende ik hieruit te moeten afleiden dat zo de
schrijfwijze is van prof. Bernet Kempers, en het leek mij raadzaam hem daartegen
te waarschuwen.
Zulke vergissingen overkomen iedereen op zijn beurt, en men kan ze slechts
vermijden door zich voortdurend te wantrouwen, liever dan ze voor onmogelijk te
houden en hoog van de toren te blazen.
Het is zonder twijfel een kleinigheid, en geen drukfout, wanneer prof. Bernet
Kempers vertelt, dat de componisten Leoninus en Perotinus naast de kerk waar zij
werkten, de huidige Notre-Dame de Paris zagen verrijzen; het is een kleinigheid
wanneer hij beweert: ‘De Gothiek begint echter in de beeldende kunst reeds veel
vroeger: omstreeks 1225’. Maar dergelijke voorstellingen kunnen de leerling der
muziek slechts in conflict brengen met zijn leraar voor kunstgeschiedenis, die hem
onderwijzen zal dat de bouw der Parijse Notre Dame werd aangevangen in 1163, dat
zij verrees op de plaats harer merovingische voorgangster, die reeds gestaan had op
de fundamenten van een oude ‘heidense’ tempel; en dat de basiliek van St. Denis,
een der vroegste specimens van gothische stijl, gebouwd werd door Suger,
(1080-1151), de eerste bevrijder der lijfeigenen. Dat maakt een eeuw verschil. Een
kleinigheid!
Wat volwassen mensen willen lezen is hun eigen zaak. Doch als wij het geheugen
van jongens en meisjes meubileren met wetenswaardigheden, laten wij dan zorgen
dat de onderrichte feiten ten minste exact, en niet gebrekkig of overtollig zijn. Het
heeft geen zin om Benserade te noemen als voornaamste operatekstdichter der regering
van Lodewijk XIV, en Quinault te verzwijgen, wiens libretti honderd jaar lang een
1) Wanneer Vermeulen echter schrijft dat ik deze periode voorstel als ‘een triviaal, amusant
gezelschapspelletje’ en ‘van dat alles’ niets heb bemerkt (n.l. van hun nieuwe conceptie der
liefde) dan vraag ik verlof mijzelf te citeren (blz. 29): ‘Grondslag van de poëzie der
troubadours was dus vrouwenverering en als zodanig hebben zij een nieuw element in de
lyrische dichtkunst gebracht. Voor de Grieken was de vrouw niet veel meer geweest dan een
kwaad, dat noodzakelijk was om het ras in stand te houden, voor de Romeinen was zij een
bekoorlijke verpozing, voor de troubadours werd zij de bekroning van alle aardse zaken, het
aardse beeld van de moeder Gods.’
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soort monopolie hebben genoten. Het heeft geen zin om een pagina onbenullige
verzen aan te halen van een totaal vergeten Duitse rijmelaar op een totaal vergeten
componist, en ze bovendien nog te vertalen. Het heeft geen zin om een Dufay o.a.
te rangschikken bij een zogenaamde school van Engelsen en Bourgondiërs. Waarom
spreekt men van een ‘Nederlandse School’? Omdat de geniaalste meesters der
middeleeuwse, pre-renaissancistische muziek geboren zijn in de Pays Bas, in de Lage
Landen. Bijna allen werkten elders. Ockeghem b.v. diende Charles VII le Victorieux,
die ter kroning naar Reims geleid werd door Jeanne d'Arc. Hoeveel merkwaardige
componisten van toenmaals zijn geboren in Bourgondië? Niet één. Waarom dan te
praten over een Bourgondische school?
Welke zin kan het in 's hemels naam hebben voor ‘burgerscholieren’ om
Shakespeare, Vondel, Racine, Corneille op een rijtje af en zonder onderscheid te
stempelen als vertegenwoordiger van de Barokstijl? En nogmaals bij alle goden (de
nederigste niet te verwaarlozen!) hoe moet een jongen of meisje blijkbaar geraaskal
aankijken als dit: ‘Dadaïsme, Kubisme, Futurisme, Surrealisme en wat al niet steekt
het hoofd op en wordt gevangen onder één hoedje: Expressionisme’. Ik zweer u,
lezer, dat ik letterlijk copieer, en geenszins kwaadwillig wens te zijn. De ware
drukfouten van dit boek heb ik genegeerd.
Prof. dr. Bernet Kempers heeft onderwijs in de muziekgeschiedenis gekozen als
openbaar vak. Uitstekend. Hij dulde evenwel dat anderen toezien of zijn vak
deugdelijk wordt uitgeoefend. Wanneer ik zeer ernstige, feitelijke, zakelijke en talrijke
bezwaren tegen zijn Panorama heb, dan ontstaan zij enkel uit bezorgdheid voor een
nuttige muzikale opvoeding der jeugd. Dit is een minder futiele taak dan de auteur
zich schijnt te verbeelden, en ik zou het een ramp achten als zijn handleiding per
ongeluk werd ingevoerd bij het middelbaar onderwijs. Alvorens op deze eer aanspraak
te kunnen maken behoort het boek op tientallen punten grondig verbeterd te worden.
Ik oordeel prof. dr. Bernet Kempers daartoe in staat. Op voorwaarde echter dat
hij bereid is om voortaan minder hoog van zijn toren te blazen. Hij citeert van zichzelf.
Hij vergunne mij ook nog van hem zelf te citeren want ik las hem met oplettendheid:
‘Plotseling zien wij deze gehele samenleving de droom spelen, de hele periode
der troubadours is één groot gezelschapsspel, alles leeft op de grens van schijn en
wezen, half naast half in het leven, nauwlijks ervan bewust wat spel en vermeldt dat
de dichters hun eigen gaden verheerlijkt hebben. Dit ligt natuurlijk niet aan de
vrouwen, maar aan de dichters... Vóór alles moest men een vrouw bezingen, die men
niet bezit of zelfs niet bezitten kan, met andere woorden: bij voorkeur de vrouw van
een ander.’
Zou iemand die deze phrasen leest, in gemoede kunnen twijfelen of een
cultuur-evenement, dat steeg tot Petrarca, tot Dante's Vita Nuova en Divina
Commedia, hier een beetje erg oppervlakkig en lichtvaardig voor scholieren wordt
afgeschilderd?
De uittreksels welke prof. Bernet Kempers ons zendt van ‘de gemakkelijkst
bereikbare naslagwerken’ (welk een afgrijselijk woord!) had ik niet bepaald nodig.
Iedereen kan ze raadplegen en constateren dat ze mij niet in het ongelijk stellen.
Zoals ieder ook zien kan dat prof. Bernet Kempers genoodzaakt is om pour le besoin
de sa cause het artikel te verwerpen der Encyclopedia Britannica, die over 't algemeen
geldt als verreweg het betrouwbaarste van alle bekende ‘naslagwerken’. Het ware
doelmatiger geweest en minder fnuikend voor zijn eigen wetenschap wanneer de
auteur van Panorama het geringste historische document te berde had kunnen brengen,
dat de afstamming der Goliarden van Goliath enigermate bevestigt.
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Met een Jantje van Leiden, zou men zeggen, maakt prof. Bernet Kempers zich het
liefst van moeilijkheden af. Het lust hem niet om verder met mij te debatteren. Dat
is het laatste argument van ieder die geen argumenten meer heeft. Hoe jammer! Ik
had wel gaarne gezien hoe hij probeert mij te weerleggen, wanneer ik zijn tien regels
over Pythagoras en zijn explicatie der verdwijning van de basso continuo uitroept
tot zuivere nonsens.
En treurig is het dat men soms de schijn op zich moet laden van kwaadwillig te
zijn.

Bezoeken van Willem Pijper
Terwijl de concerten van de Beethoven-cyclus drie weken lang elkaar opvolgden
met de voorzienbaarheid van machinale verschijnselen, tot in allerlei kleine
bijzonderheden toe, moest ik voortdurend denken aan Willem Pijper. De verwijdering
tussen ons was van zijn kant ontstaan in 1927, toen wij beiden, ter gelegenheid van
het honderdste sterfjaar, een essai over de meer dan ooit levende componist
publiceerden, dat even tegengesteld bleek te zijn als de pool van Noord en Zuid, als
het teken plus en minus van de electriciteit. Zonder het te weten of te willen, had ik
de dankbare rol bij deze herdenking en liet het moeilijkste werk aan hem, want ik
scheen mee te drijven met de formidabele stroom van algemene zwijmelgeest waar
hij kranig tegen in ging. Mijn totale adhaesiebetuiging aan Beethoven leek hem haast
verraad jegens een tot dan toe gemeenschappelijke taak: de verdediging van de nog
altijd hachelijke positie der moderne toonkunst. De verklaring mijner instemming
met de universele triomf van Beethoven was nochtans eenvoudiger dan Pijper meende.
Ik woonde toen geheel afgezonderd van het dagelijkse muziek-bedrijf ergens in
Frankrijk, en kon Beethoven beschouwen buiten de wereld, buiten de tijd, als zuiver
menselijk phenomeen, in de spiegel der eeuwigheid, in de rust der stilte. Pijper echter
zat te midden van het luidruchtige herdenkings-rumoer. Ik had enkel met Beethoven
te maken op spiritueel terrein, en daar vond ik hem onaantastbaar. Het viel mij
gemakkelijker dan Pijper om maling te hebben aan lawines van conventionele,
oppervlakkige bewondering, doch hoewel ik die vrijheid duur genoeg gekocht had,
billijkte hij dat zweven boven de betrekkelijkheden niet. Zo eindigde onze
briefwisseling en vriendschap.
Maar altijd heeft zich onze innerlijke conversatie voortgezet, bij mij ten minste,
ook al vernam ik niets meer van hem, zelfs later niet, terwijl hij in zijn auto over
wegen snorde, die in mijn buurt lagen. Ik ging door met hem te praten en te
overleggen, alsof wij nog wandelden over de hei van Hollandse Rading, zoals ik nu
nog doe onder een Amsterdams dak. En de laatste drie weken, terwijl de symphonieën
van Beethoven onder Otto Klemperer's leiding voor de zoveelste keer klank werden,
die duizenden mensen tot enthousiasme bracht, hadden wij menig zeldzaam
onderhoud.
Bijna elke avond trad hij langs wonderlijke wegen mijn gedachten binnen, en zag
ik hem sarcastisch tot mij zeggen: Ben je soms helemaal idioot geworden? Hoor je
werkelijk niet de rhetorische, conformistische, sentimentele gemeenplaatsen, die
Beethoven daar in serie debiteert? Merk je heus niet dat afschuwelijk obligate en
primitieve inzetten van een trompet, dat rudimentair kinderlijk geboem en geroffel
op de pauken? Ben je daar nog altijd niet een beetje bovenuit gegroeid? Kun je eerlijk
toegeven dat die onophoudelijke wisselingen tussen wat wij dominant en tonica
noemen, nog verdraaglijk zijn, kun je ontkennen dat ze erbarmelijk eentonig worden
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toegepast? Kun je me zonder liegen, dus zonder je eigen realiteit te verloochenen,
tegenspreken, wanneer ik je zeg dat Beethoven in zijn thema's en melodieën zo goed
als niets verkondigt en aanpreekt dan apodictische waarheden als koeien, zonder een
greintje avontuur in haar grote, bolle ogen? Van die heroïsche, epische, lyrische,
elegische, bucolische waarheden, welke men onder een glazen stolp als garnituur op
de huiselijke schoorsteen installeert of als tafereel aan de wand hangt, waar ze tot in
lengte van dagen geldig blijven?
Vele avonden zonder onderscheid kon ik niet anders doen dan Pijper, mijn
bezoeker, gelijk geven. Zijn naam, geschilderd op het balcon, en die ik uit de verte
las, werd mij een zelfverwijt, een gewetenswroeging. Ik hoorde een prachtig orkest.
Ik zag een vermaard dirigent. Doch alles wat van blazers, strijkers en slagwerk uit
de lucht naar me toeklonk, leek mij abstracte formule, niet zonder inhoud, maar
zonder de onvoorzienbare verrassingen van het leven, alsof die onberispelijke muziek
was samengevoegd uit schema's en volgens recepten van schoolboeken. Niettemin
meende ik te weten dat Beethoven, in tegenstelling tot alle overige componisten, aan
elke symphonie, aan elke sonate, aan elk kwartet, aan elk ander zijner werken een
eigen physionomie had gegeven, waarvan niemand zou hebben kunnen voorspellen
hoe zij worden ging. Ik meende met zekerheid te weten dat hij juist daarom uniek
is, onvervalsbaar en de machtigste van allemaal, de veelzijdigste als menselijk en
psychisch phenomeen. Zou ik dat zo maar gedroomd hebben? Was dat louter
verbeelding? Want alles leek hetzelfde en alles bewoog op een vlak plan van twee
dimensies. Er was breedte en lengte. Maar geen hoogte of diepte, geen reliëf.
Twijfelend of ik mijn strenge ondervrager nog ooit met een oprecht hart zou kunnen
antwoorden, zonder vroegere overtuigingen te verzaken, zonk ik geleidelijk weg
naar het holst van een depressie, totdat in de grote zaal de Pastorale kwam, de Achtste,
het Viool-concert, in de kleine zaal een programma van trio's voor viool, cello en
piano. Klemperer dirigeerde gelijk hij gewend is, zonder stok, met volumineuze,
eenvormige gebaren van de zware armen en handen. Het viool-concert werd gespeeld
door Simon Goldberg. De trio's door Jan Keessen en Henk van Wezel, met Hans
Henkemans aan de piano.
Op het orkest-podium was schijnbaar niets gewijzigd en ik kon de ergste desillusie
tegemoetzien. Want als schoorsteen-garnituur en academisch schilderij mag de
Pastorale er zijn, met haar romantische gezelligheden in de vrije natuur met haar
boeren-dansen, met haar koekoek, kwartel en nachtegaal, haar onweer, en haar
dankzegging aan de godheid wanneer deze voorbij is met zijn bliksemschichten,
donderslagen, gierende wind en zwiepende regen uit de oude doos. Ook de Achtste
mag er zijn als opgewekt bacchantisch tafereel in verschillende variaties, en eveneens
het vioolconcert als verzameling van wijsjes welke men fluiten hoort op straat door
een iemand, die blijkbaar Beethovense aandoeningen in zich voelt opwellen.
Maar er gebeurde iets zó vreemds, dat ik mijn kwellende bezoeker op elk zijner
dwingende vragen eerlijk kon antwoorden. Opeens was er ‘sfeer’. Zonderlinge,
raadselachtige, maar gebruikelijke uitdrukking. Wat wil dat zeggen: sfeer? Dat men
de dingen niet ziet, dat men de klanken niet hoort als op een afstand, als in herinnering,
maar in dermate intieme nabijheid, dat men ermee vereenzelvigd wordt, dat er in een
ondefinieerbare glans en gloed geen scheiding meer bestaat tussen ons en de dingen,
tussen ons en die klanken, dat wij deel schijnen te hebben aan de eerste beweging
die met dezelfde vurigheid waarmee de liefde gaat, de dingen en hun klanken te
voorschijn bracht.
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En ik zei tot mijn bezoeker en verzoeker Willem Pijper, alsof wij nog samen
wandelden over die bloeiende, zoemende heide: Luister eens Wim. Simon Goldberg
is waarschijnlijk de grootste der hedendaagse violisten en ik houd Henkemans voor
een der onovertrefbaren van alle pianisten. Klemperer is een dirigent, die zijn vak
verstaat als de beste. Maar daar gaat het eigenlijk niet over. Wij beredeneren
Beethoven, die de vorige week niets was dan vaag geluid, en vanavond in de Pastorale,
de Achtste, het Viool-concert, zijn trio's, alles, ja alles. Dat valt niet te loochenen,
want wij ervaren het, wij ondergaan het, wij ontvangen die ongelooflijke warmte en
verheuging. Wij moeten dus wel concluderen (en je weet het net zo goed als ik,
misschien nog wel beter), dat het muzikale schrift, onze algebra, onze hiëroglyphen,
waarin een componist zijn ondervindingen, zijn gevoelens noteert, niets is dan
zinnebeeld. De noten, die iedereen lezen kan, zijn slechts pretext. Een simpele
uitnodiging. Een wenk. De cardinale kwestie blijft wat men in die noten, rondom die
noten kan fantaseren. Zó zijn ze dood, maar zó bezield. De een legt er als door
onberekenbaar toeval alles in, en een ander, of dezelfde, niets, absoluut niets.
Klemperer, die de Achtste goddelijk maakte, liet de Negende leeg als een opgezegd
lesje. Maar wat zou ons dat eigenlijk kunnen bommen of mieteren? Mogen wij ons
daar iets van aantrekken? De hoofdzaak blijft, of de geheimzinnige substantie in de
noten schuilt, waarmee ieder, die tot zulke inductie zich bekwaam en geschikt toont,
de noten welke geschreven worden, de noten welke wij schrijven, kan aanvullen,
kan verlevendigen, transfigureren tot wat wij in onze bezieling houden voor het eerste
geluid en de uiterste drift, vuur, van geest en ziel. Het fantastische van Beethoven is
wel, dunkt mij, dat hij even goed niets kan zijn als alles, de leegte en de opperste
volheid.
Gaf mijn bezoeker zich gewonnen? Ik weet er niets van. De muziek (helaas,
helaas!!) hangt volstrekt af van het onmeetbare en onweegbare dat er altijd is in haar
vertolker. Meestal applaudisseert men haar uit gewoonte, uit herinnering aan vroeger
of uit verlangen. Soms als naïeve dank voor een geschonken extase.

Over Massenet en Manon
Er is een tijd geweest, nog niet lang geleden, dat de romance van Manon, ‘la
Méditation de Thaïs’ en nog een paar andere nummers uit opera's van Massenet, op
elk uur van het etmaal gespeeld werden in alle café's van de wereld waar een strijkje
zat. De mannen die het radium ontdekten, de Eiffel-toren bouwden, de vliegmachine
uitvonden, de radio, de automobiel, de pijnstillende middelen, de verschillende
serums, de mannen die het socialisme van theorie tot werkelijkheid brachten, en alle
overige scheppers van nieuwe dingen, die beroemd zouden worden als Van Gogh,
Rodin, Zola, Bourdelle, Rostand plus honderd anderen, hebben dagelijks deze muziek
ingesnoven met de lucht hunner straten, en er een refrein van gefloten of geneuried,
terwijl zij in hun binnenste dachten aan de te verrichten wonderen, waarmee zij hun
eeuw groter gingen maken dan elke voorgaande. Een appel en een ei samen kostten
toen drie centen en Amerika leende van Europa geld.
De componist, uit wiens verbeelding de muzikale nimbus ontstond waarin de aarde
zweefde als in een lichtelijk bedwelmende parfum, de componist van Hérodiade,
Thaïs, Werther, Esclarmonde, Griselidis, le Jongleur de Notre-Dame, Don Quichotte,
was de laatste der musici die er in slaagde om als een aangenaam geschenk, als een
prettige verrassing aanvaard te worden door jan-en-alleman, door de gedegenste, de
strengste der kenners en tegelijk door de millioenen onwetenden, die een melodische
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vondst enkel kunnen oordelen met de natuurlijke reacties van hun instinct. Alleen
aan Ravel is deze zeldzame combinatie van superieure intellectualiteit en onbegrensde
bevattelijkheid daarna nog gelukt, doch slechts éénmaal gedurende zijn leven, in de
Boléro, die langs de hele aarde bleek te passen bij ieder.
Onder vele andere gezichtshoeken was Massenet een buitengewoon merkwaardig
type. Om zijn brood te verdienen debuteerde hij als speler van de triangel in een
theater-orkestje, werd later paukenist, en behield van dat schrale begin niet de
geringste zure herinnering. Zijn eerste werk, een Suite, uitgevoerd in 1867, scheen
revolutionnair en moest tegen de critiek verdedigd worden door Théodore Dubois,
die vandaag geldt voor de meest achterlijke der conservatieven. Zijn karakter was
een vreemd maar zeer stabiel mengsel van uiterst kwetsbaar sensitivisme en de uiterst
practische gezindheid van de traditionele kruidenier. Wegens zijn overgevoeligheid
voor de invloeden ener omgeving, heeft hij de première van zijn opera's nooit willen
bijwonen. Maar het echte contact met het publiek interesseerde hem dermate, dat de
schouwburg-directeur hem elke avond het bedrag der recette moest telegraferen, als
een barometer waarnaar hij zich te richten had. Zijn onderwerpen en zijn teksten
koos hij nimmer zelf. Hij liet deze zorg over aan zijn uitgever Hartmann. En zoals
hij vertelt in Mes Souvenirs, die gaan van 1842, datum zijner geboorte, tot 1912, jaar
van zijn dood, is het alleen te wijten aan Hartmann's bemoeiingen, dat La Vie de
Bohème gecomponeerd werd door Puccini, die hem onbekommerd plagieerde, en
niet door Massenet, want Henri Murger, de ontdekker van Colline, Schaunard,
Musette, etc., viel niet in de smaak van zijn handelaar in muziek. Hij heeft die
zonderlinge kluisters nooit verbroken, ook niet toen hij beroemd was geworden en
schatrijk, gelijk hij bleef werken van de vroege ochtend tot de nacht met dezelfde
hardnekkigheid en accurate plichtsbetrachting, welke hij beoefende toen hij triangel
en pauken sloeg in een theater der Parijse boulevards. De wisseling der fortuin liet
hem onveranderbaar zoals hij zijn moest: een vriendelijk, eenvoudig mens,
hypersensitief, maar voor ieder toegankelijk en behulpzaam. Een soort van
super-persoonlijk en tevens super-onpersoonlijk instrument, dat tot functie had om
lichtende, verwarmende, opbeurende klanken en melodieën uit te zenden over de
duisternis, de kilte, de verlatenheid van het alledaagse leven.
Zo was in schematische lijnen de componist die onder alle meesters van de vorige
eeuw misschien het minst door de huidige generatie gekend, het gemakkelijkst
verworpen werd. De vernietigende orkaan van 1914 had de vroegere begrippen over
muzikale schoonheid, die niet slechts technische maar bovenal menselijke, psychische
waarden nastreefde, weggeblazen als zeepbellen en kaartenhuisjes. Er zijn toen, van
1914 tot 1918, niet alleen kathedralen, huizen, provincies en mensen verwoest, die
vervangen moesten worden. Veel erger ruïnes werden tijdens de moordende cycloon
aangericht in de gedachten, in het moreel. Toen de ramp voorbij was verlangden de
meeste mensen ongetwijfeld nog om te geloven in de beminnelijkheid van de dingen
en de verschijnselen. Zij echter, die de gebeurtenissen te vertolken, te duiden kregen,
vonden voor dit geloof noch de kracht, noch de moed, en aan de herstelling van deze
jammerlijkste der puinhopen, werd tot nu toe nauwelijks begonnen. De tweede
catastrophe, de ontsteltenis van 1939, vergemakkelijkte niet dat begin. Te geloven
aan de beminnelijkheid van dingen en mensen, aan de verrukkelijkheid van de aarde,
van het leven, ondanks verbrandingsovens, ondanks gaskamers! Welk een taak!
Zwaar genoeg om alles te vergeven aan de twijfelaars, de sceptici en de virtuozen
van de somberheid, die niet weten wat zij doen.
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Maar zolang er geen levende componisten meer zijn die dat oude vertrouwen
bezingen, moet men wel een toevlucht nemen tot de doden, tot de voormaligen, om
te bewaren wat niet verloren mag worden, wanneer wij niet willen afzakken tot
barbaren uit de tijd der zogenaamde volksverhuizing. Wij hebben opnieuw te leren
dat de bekoorlijkheid niet zo gemakkelijk is als zij schijnt, doch voortdurend, op elk
uur, op elke minuut van de dag, ja zelfs van de nacht, veroverd, overweldigd moet
worden, precies als het koninkrijk der hemelen, door een inzetting van heel onze wil,
van alle energie. Elk onzer debuteert als bespeler van een triangel. Het vervolg hangt
af van hemzelf, van haarzelf.
Ik houd daarom de voorstelling der "charmante" Manon voor een feit van
cultuur-historisch belang. Voor een daad van herleving. Het lijkt me in geen enkel
opzicht overdreven wanneer ik zeg, dat de Nederlandse Opera met deze opvoering
haar eerste werkelijke meesterstuk geleerd heeft, hoewel twee harer voornaamste
solisten (Frans Vroons en Chris Reumer) wegens ziekte moesten ontbreken. Hans
von Bülow (de man der tweede echtgenote van Richard Wagner) placht te zeggen,
dat er geen slechte orkesten zijn doch alleen maar slechte dirigenten. Door de
voortreffelijkheid zijner instrumentalisten bewees Pierre Monteux wederom de
juistheid dezer bewering. Iedereen der hoorders zal zich de orchestrale preludiën
herinneren met dankbaarheid. En er is niemand, denk ik, die zich niet tot in een
zevende hemel vervoerd voelde door de even geheimzinnig als duidelijk volgehouden
cadans van beurtelings fluisterend, beurtelings luidop klinkend menuet, waarmee
het ganse derde tafereel (dat feest op een plein, die Fêtes galantes van Verlaine) als
met de dichterlijkste tover werd omfloerst of overstraald.
De goud-bruine decors van Gerard Hordijk, op de grenzen der realiteit en van een
droom, waren overal in harmonie met het woord en de muziek. Misschien had men
de costumes minder museumachtig kunnen wensen, minder algemeen daverend van
satijnen glans en kleur. Maar ook die overdaad in lumineus coloriet scheen mij slechts
voordeel. En ik had maar zelden anders dan grote bewondering voor Louise de Vries,
als actrice en zangeres, in haar ontzaglijk zware rol van Manon. Zeggend dat ik mij
geboeid en gevangen voelde van de eerste tot de laatste noot, prijs ik ieder van allen
die medewerkten tot de verwezenlijking van deze schijnbare, maar moeilijk te
verwerven gemakkelijkheden. Al leek het ballet nog primitief, in elk der overige
bewegingen welke de regisseur voorschreef naderde Abraham van der Vies een
overtuigende plastiek, en hij behoeft in deze exacte richting slechts te willen volharden
om tot gehele voldoening te slagen. Allen (behalve de tenor uit Brussel) waren in
het rhythme van deze stijl op hun plaats; alles bleek voortreffelijk.
Een goed teken voor de toekomst, wanneer ook de componisten voorbeeld willen
nemen aan de bedoelingen dezer muziek, die, hoewel ogenschijnlijk verouderd, haar
macht behield omdat zij expressief en levend is in elke maat.

Pianistisch intermezzo
Vroeger hadden de concerten een afgebakend seizoen, dat liep van September tot
Pasen, en dan maakte men een overzicht, zoals de boekhouder zijn balans.
Tegenwoordig gaan zij door tot diep in de zomer en ik zie de tijd komen dat zij zonder
begin of einde elke dag onze kalender zullen vullen met de naam van een solist.
Reeds nu hebben wij nauwelijks nog kans om even terugwaarts te kijken en te doen
alsof een steeds rollende film-band stilstaat, die wij laten draaien als de gevangen
eekhoorn zijn rad.
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Toch zou men zich nu en dan willen vergewissen van wat er eigenlijk gebeurt in
het perpetuum mobile, dat regelmatig de noten vermaalt van enkele componisten en
probeert ze te herleiden tot muziek.
Ik zette mij al een paar keren aan zulk een onderzoek, dat minder gemakkelijk
bleek dan ik mij verbeeldde. Als na een nachtdroom wist ik eerst niet waar ik was.
Ik zag niets dan grenzeloze en een beetje lila-grauwe ruimte zonder tekens van
onderscheid om mij ergens heen te oriënteren langs een onmetelijke horizon. Ik
begon te twijfelen of ik in die leegte ooit iets zou gewaarworden, wanneer ik geen
hulp ontving van buitengewone middelen als een notitieboekje of systematisch
bewaarde programma's. Maar toen zag ik langzaam een aantal zeer bejaarde dames
in bloemige gewaden een beetje dribbelend te voorschijn treden. Ik weet niet hoeveel.
Ik kende geen enkele van haar. Zij kwamen uit verschillende windhoeken en uit de
verwijderdste landstreken der aarde. Zij zongen liederen en aria's met de naïeve,
schalkse sentimentaliteit van jonge herderinnetjes uit de kunst-historie, of zij speelden
zonder blikken en blozen piano met een onaandoenlijkheid welke meer was dan
olympisch. Wat dreef hen naar dit Amsterdams podium en wat zochten zij hier? In
de woestijn waar ik ze aanschouwde bleef mij dat een ondoordringbaar raadsel. U,
ik en wij allemaal, hadden met evenveel uitzicht op een wanbof ons concert kunnen
gaan geven in Noord- of Zuid-Amerika, in Australië, gesteld dat we het daarvoor
benodigde kapitaal uit het raam wilden smijten. Die lieve oude dames waren mij
onbegrijpelijker dan Isis en de sphinx. Ik zou haar bijna willen prijzen als incarnatie
van het onuitroeibaar menselijk verlangen. In het trotseren dier verschrikkelijke
ontgoocheling, in dat eenzame najagen en beamen van zichzelf ligt iets groots, ook
al stemt het hopeloos.
Daarna ontwaarde ik op de vlakte mijner verhelderende bewustwording een brede
rij van jonge mannelijke en vrouwelijke pianisten. Allen waren ongeveer in de volle
forsheid van krachtig, jeugdig leven. Allen toonden een intelligente, en sommigen
zelfs een formidabele techniek. Een zo fantastische mechaniek van hersens en vingers
als Liszt en Tausig misschien nooit bezaten, een techniek waarvan in elk geval de
reusachtige sonoriteit, de nauwkeurigheid en het gemak niet meer schijnen te kunnen
en trouwens niet behoeven te worden overtroffen. Ik telde ze bij tientallen, en gelijk
de bedaagde dames reisden zij van verre over de oceanen om in Holland een concert
te geven. En gaarne zou ik hen bewonderd hebben, al ware het enkel wegens de
duizenden uren van oefening, welke hun feilloze rapheid en zekerheid ongetwijfeld
gevergd hadden. Elke poging echter die ik deed om hen te noemen mislukte. Vele
malen had ik hun namen met de loffelijkste aanprijzingen gelezen op de affiches,
doch wanneer ik hen probeerde te verbinden met een gestalte of met een uitvoering,
verwarde ik allen door elkaar en niets meer paste. Ik herinnerde mij wel iemand
gezien en gehoord te hebben, maar de dag, de week, de maand wanneer en heel de
rest, was mij ontschoten. Op de scholen waar zij studeerden, werden zij dermate
gemodeleerd naar hetzelfde patroon en afgericht tot hetzelfde doel, dat ik hen
onmogelijk kon identificeren en dat mij niets van hen restte dan een schets, een
schema, een schim zonder grijpbare inhoud. Allen leken op elkander, allen konden
in een oogwenk worden gepeild als een pas gewassen ruit, en allen bleken elkaar
gelijk.
Het effect dezer loutere, volleerde en gevaarloze techniek werd na een paar minuten
de gelijkmatigheid ener monotonie, welke zich snel opstapelde tot sommen van
diverse verveling, die wisselden tussen geprikkelde ergernis en doodse versuffing.
Wat eigenaardig is: men kan met minder hindernis, met meer behagen zelfs, een
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kwartier lang luisteren naar een motor die zacht gonst als een tevreden spinnende
kat, dan naar de arpeggio's, de gamma's, de trillers en al de overige suizende of
donderende klank-fonteinen van die pianistische virtuozen. Waarom? Wellicht omdat
wij van een motor, ofschoon hij soms muziek in ons opwekt, geen muziek verwachten.
Hij belemmert onze gedachten niet om uit te zwermen en te zwerven waarheen een
innerlijke drang haar voert. Van zo'n menselijk wonder der techniek integendeel, dat
Chopin, Bach, Schubert, Beethoven, Mozart, Debussy, Scarlatti, Brahms, Schumann
en Ravel speelt, alsof al wie componeerde en ooit componeren zal, niets in 't lijf en
in de hersens had of hebben zal dan het eenvormige geluid ener vernuftig berekende
maar altijd dezelfde machine - van zo'n onovertreflijk gedresseerd pianist verwachten
wij muziek.
Dit wil zeggen de geheimzinnige impuls die ons tot méér maakt dan wij door
onszelve kunnen zijn; de muziek van weleer, die bloed stelpte, wonden genas, steden
bouwde, beesten temde, het voedsel is der liefde, zoals Shakespeare zei en menig
ander wijze. Bijna alle hedendaagse pianisten schijnen ons deze muziek te willen
laten vergeten. Het vreemdste, het ongelooflijkste is, dat wij ondanks de enormste
virtuositeit die aloude begeerte niet kunnen verliezen. Terwijl de absolute adepten
der phenomenale vingervaardigheid elke componist verlagen tot een puur mechaniek
van altijd uniforme klank, luisteren wij beurtelings verveeld, geërgerd, onthutst of
afgestompt, en wanneer wij niet ambtshalve criticus waren zouden wij, gelijk haast
iedereen, de lieden mijden die, misschien onbewust, het automatisme kozen als
hoogste ideaal.
Het is onverklaarbaar voor me en een duister geheim, waarom een zo groot aantal
uiterst begaafde piano-kunstenaars met alle geweld van hart en ziel proberen te lijken
op een onberispelijke pianola die nooit bestaan heeft noch bestaan zal. Of op een
gramophoon-plaat die niemand zou kunnen onderscheiden van een andere plaat
welke hetzelfde nummer draagt harer fabriek. Stellig zijn ze niet minder verstandig
dan handig. Maar zij hebben nog geenszins begrepen dat zij de klad brengen in hun
vak en de hoorders op de vlucht jagen.
Toen de troep van onnoembare instrumentalisten weggetrokken was als een dier
verdonkerende nevels welke soms onze gezichtseinders afsluiten, bemerkte ik pas
Alexander Borowsky, de blinde Johan Verster, Hans Henkemans en Nicole Henriot.
Borowsky in de Appassionata van Beethoven, Verster in Franck, Henkemans in
Debussy, Henriot in de Carnaval van Schumann gingen niet voorbij als een onduidelijk
gerucht. Zij griften in de kronkels van ons geheugen hun onuitwisbaar spoor. Vier
op meer dan veertig is misschien niet veel. Genoeg om te blijven geloven aan het
nut en de noodzakelijkheid van muziek.

Gesprekken van een dirigent
Zonderlinge ervaring: na vele jaren omgezworven te hebben tussen mensen en boeken,
ontmoet je plotseling iemand, die ten opzichte van de dingen welke je het meest
interesseren, precies is ingesteld als jezelf, die alle kwesties welke zich voordoen,
beschouwt uit een zo nauwkeurig gelijke gezichtshoek dat hij een dubbelganger van
je schijnt, in de verte, onder een andere hemel, maar alsof afstanden en overige
verschillen niet tellen, naast je opgegroeid met dezelfde gedachten.
Zonderlinger gewaarwording nog: de man, die op een zekere plaats van het
psychisch spectrum dezelfde streep tekent als jezelf, je eigen dromen concreet
formuleert, najaagt en misschien verwezenlijkt op het plan der practijk, dit soort alter
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ego van je, dat de muziek voelt, dat over muziek redeneert als jezelf, blijkt te behoren
tot hen van wie je elk geluid als vijandelijk opneemt. Je merkt, hoe je van hem
gescheiden bent door een dun straaltje bloed, sijpelend uit het midden van een hart
dat je beminde en dat getroffen werd door een kogel, nog geen vijf jaar terug. Je
merkt hoe je om deze man te naderen, moet stappen over een dode, die, wat je ook
wilt, niet enkel je eigen dode blijft, maar die millioenen andere doden
vertegenwoordigt in zijn graf, waaraan deze man, of hij bekent of niet, enigszins
medeplichtig was.
Zulke onverwachte ondervinding overkwam me terwijl ik, in een trein die reed
naar de pracht ener dalende zon, de ‘Gespräche über Musik’ begon te lezen van
Wilhelm Furtwängler. Zoals ieder wist ik dat de beroemde dirigent met moeite
‘gezuiverd’ was. Ik kende het verdedigings-geschrift ‘Muziek en Politiek’, geredigeerd
door zijn secretaresse Berthe Geissmer, en gepubliceerd in de voornaamste talen van
Europa. Die universele verbreiding had mij de raadselachtige belangrijkheid getoond
van een onmeetbaar personnage dat triomferend over de aarde trekt als de doorluchtige
afgezant der Muze. Maar in het hele boek vond ik niets vermeldenswaardigs dan de
magnifieke brief waarin de jood Bronislaw Huberman uiteenzette, waarom hij,
ondanks de dringendste en vleiendste uitnodigingen, weigerde te spelen in het
Duitsland van Hitler. Elk der onbetwistbare argumenten van Huberman pleitte tegen
Furtwängler, die was voortgegaan met de vitaliserende energieën welke hij
belichaamde, in dienst te stellen van die moordende, smokende Moloch en zijn slaven.
Toe te stemmen om voor dat Duitsland een levende bron te blijven van vertrouwen,
kracht en zijdelingse rechtvaardiging, kon onder het licht der melodieën welke
Furtwängler daar werkzaam maakte, nauwelijks anders getaxeerd worden dan als
een daad van haast monsterachtige onverantwoordelijkheid.
Ik verlies dus niets uit het oog. En ziehier nu een boekje, van dezelfde Furtwängler,
dat ik verspreid moet wensen over de ganse wereld, vertaald in alle talen, gelezen
en begrepen door iedereen, dat ik moet uitroepen als onmisbaar, wanneer ik eerlijk
wil blijven jegens de muziek en loyaal tegenover het denken.
Volgens een inleidend voorwoord van het Atlantis-Verlag te Zürich, waar het
werkje onlangs verscheen, ontstond het manuscript tien jaar geleden. Het bevat zes
dialogen, gevoerd in Furtwänglers woning te Potsdam tussen hem en Walter
Abendroth, stenografisch opgenomen door een medewerkster, en waarvan de
eindredactie, met weinig veranderingen, kort geleden tot stand kwam. De dialogen
dateren van 1937. Een slot-hoofdstuk, waar de dirigent vrijmoedig de redenen
ontvouwt welke zijn negatieve verhouding bepalen tegenover de moderne muziek,
werd geschreven in 1948. Onder de benaming ‘moderne muziek’ vat hij alles samen
wat sinds de laatste veertig jaar gecomponeerd is en wat niet aanvaard werd door het
publiek van de vijf delen der aarde.
Alleen reeds uit de vermelding van zulk een onderwerp kan ieder afleiden dat
Furtwänglers ideeën dwars indruisen tegen de voornaamste geestesstromingen van
de hedendaagse tijd. Ieder zal mij met ongerustheid kunnen vragen of het nut heeft
om de autoriteit te versterken van iemand die tweevoudig onze tegenstander is, op
het plan der politiek en op het plan der muziek, en wiens gezag tot nu toe niet verder
reikte dan vluchtige podium-successen duurden, doch geen hechtere basis had. Ook
ik heb dit nut aanvankelijk betwijfeld. Al lezende, raakte ik meer en meer overtuigd,
dat de vraag beantwoord moet worden met een ja.
Want Furtwängler heeft een zeldzaam intelligente en even scherpe kijk op het
wezen van kunstenaar en kunst. Hij zal zelfs aan de kenners onder ons tienmaal beter
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uitleggen dan alle conservatorium-leraren en alle musicologen, waarin het
fundamentele verschil bestaat tussen de thematische arbeid van Bach, de thematische
arbeid van Haydn, Mozart of Beethoven, welke de psychologische, de innerlijke
oorzaken zijn van dit verschil. In een paar bladzijden zegt hij meer dan twintig
historici over de wegen en de middelen die er zijn om het hermetische noten-schrift
zo te ontcijferen dat het begrijpelijk, levend en agerend wordt, in plaats van
uitgestorven klank. Honderden componisten en duizenden uitvoerders hebben
vergeten, dat elke muzikale vorm, en vooral de klassieke vormen, die zij voor taboe
houden, in hun oorsprong improvisaties waren; dat er geen vier of vijf ‘vormen’ zijn;
recepten, welke men naar verkiezing en believen kon aanwenden om gegarandeerde
kunst te vervaardigen, doch evenveel vormen als meesterwerken, altijd anders
gemodelleerd onder invloed van de innerlijke impuls en waarvan de gestolde gedaante
overal nog die eerste beweging bewaart, aan welke wij deelachtig worden naar mate
wij ons met haar identifiëren. Furtwängler toont dit.
Bij de tegenwoordige suprematie der perfecte en pure techniek als middel zonder
doel, als loslopende machine, schijnen geen terechtwijzingen noodzakelijker dan
deze, en dat zij komen van een tegenstander is een reden te meer om hen niet te
versmaden. Alles wat Furtwängler zegt over het materiaal waarmee de componist
werkt, over de grondstof der muziek, die de meester kiest en wijzigt naar de eisen
zijner psychische gesteltenis, alles wat Furtwängler zegt over de persoonlijkheid,
over het individualisme, dat men met valse redeneringen heeft trachten te verbannen
uit de muzikale schoonheid, over het sentiment (‘er is evenveel sentiment bij Bach
als bij Puccini’), over de vrees voor sentiment, de vrees om werkelijke
gewaarwordingen te bekennen waarmee een hele musicerende generatie behept is
geweest, over de verarmende, verdorrende wisselwerking van die schuwheid tussen
scheppende en herscheppende kunstenaars, over de vruchteloze pogingen van de
velen die probeerden de muziek te vernieuwen zonder tevens de mens te hernieuwen,
en nog over een groot aantal andere uiterst gewichtige, gevaarlijke onderwerpen,
welke iedereen pleegt te vermijden, spreekt Furtwängler met een even schaars als
buitengewoon inzicht in onveranderlijke waarheden, welke ouder zijn dan de muziek,
oud als de mens. En daarom dwingt Furtwängler mij tot dit saluut en deze
bewondering. Geheel zijn visie op de muzikale verschijnselen, heel zijn diagnose
ener ziekte, steunt op feiten en stemt overeen met de conclusies die menig zijner
collega's uit de gegeven toestand trok, maar voorzichtig verzweeg. En slechts naar
gelang wij ons willen of kunnen schikken volgens deze inzichten, verbeteren wat
verbetering nodig heeft, zullen wij niet enkel de moderne doch ook de oude muziek
redden van de slijtage die haar sloopt, van de ondergang die haar bedreigt.
Op een enkel punt echter zou ik Furtwängler wensen te bestrijden. Hij weet alles
van het verleden, en dit is niet gemakkelijk. Doch hij weet misschien niet genoeg
van de toekomst. Wanneer hij naast de psychologische bezwaren welke hij tegen
‘moderne muziek’ aanvoert (en die ruimschoots voldoende zijn om haar tekort aan
actie op de hoorder te verklaren) ook muzikaal-theoretische bedenkingen te berde
brengt, kan ik niet met hem accoord gaan. Als Furtwängler bv. aan de grammaticale
wending welke wij in de muziek ‘tonale cadens’ noemen en die verschrikkelijk
gewoed en gewoekerd heeft, de hoge rang verleent ener ‘natuurwet’, spreek ik hem
instinctief en automatisch tegen. Ten eerste is er duizenden jaren lang muziek gemaakt,
muziek die de mensen verheugde en verhief, zonder de tyrannieke dwang dezer
zogenaamde wet. Maar gesteld dat de ‘tonale cadens’ een natuurwet zou blijken (wat
nog niet bewijsbaar is) dan mag ik menen dat deze wet, gelijk de andere natuurwetten,
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bedwongen, beheerst en uitgeschakeld moet worden door de mens. Wij zijn daarvoor
hier, op deze planeet. De ‘cadens’ vertolkt spanning en ontspanning. Wij kunnen
denken dat wij die tegendelen hebben weg te werken, gelijk wij de belemmeringen
hebben te verbrijzelen van haat en dood. Dat duizend composities, welke de ‘cadens’
trachten te loochenen, mislukten, bewijst even weinig tegen ‘moderne muziek’ als
de duizend eeuwen die achter ons vervloden zonder dat de vervulling bereikt werd
van alle menselijke verlangens en dromen. Wij moeten verder, altijd verder. Niet
alleen het voorbije behoort open voor ons te liggen. Ook de toekomst.
Late Furtwängler, die ik na de lectuur zijner Gesprekken gaarne aan het hoofd van
het Concertgebouw-orkest zou zien, late deze merkwaardige intelligentie dus oppassen
om passeïstisch te worden, begraven in het verleden, omdat hij met zijn dirigeer-stok
nog geen tastbare overwinning behaalde met een ‘moderne’ compositie. Late hij het
uitzicht vrij houden. Er kunnen tussen hemel en aarde dingen zijn of komen welke
zelfs de vermaardste dirigent zich niet verzinnen kan. Dat is goed zo. Waartoe zouden
anders de kunstenaars dienen, de scheppers?

Nogmaals de muzikale paria's
Wat moet ik daarmee aanvangen? Mag ik dat zo maar over mijn kant laten gaan? Is
het eigenlijk mijn plicht niet om aan een geval, dat mij slechts persoonlijk bekend
behoeft te zijn, openbaarheid te verlenen, wanneer hieruit iets goeds kan komen voor
anderen? Is de ondervinding, die ik opdeed, niet te typerend voor de vernederende
situatie van de Nederlandse componist om verzwegen te mogen worden? Mag ik
nalaten haar publiek te behandelen, zonder aanzien des persoons? Ik weet het niet.
Ik ben even bang mijn verantwoordelijkheid te licht te wegen als te overschatten.
Maar de zaak zit mij dwars en ik kan die last niet dragen zonder te morren. Ziehier
dus wat mij overkwam en wat had kunnen gebeuren aan elk mijner
collega's-componisten.
In 't voorjaar 1947 maakt Eduard Flipse toevallig kennis met mijn vierde
symphonie, die ik had ingezonden aan de Hollandse sectie der International Society
for Contemporary Music, van welker jury de dirigent van het R'dams Philh. Ork.
deel uitmaakte. Omdat het werk een meer dan normaal aantal uren repetitie-tijd
gevergd zou hebben (zonderling argument!) kon het niet ter uitvoering worden
aangenomen. Flipse echter scheen op een of andere manier gefrappeerd te zijn door
de muziek. Hij achtte zich sterk genoeg om met zijn Rotterdamse instrumentalisten
bezwaren weg te ruimen, die de I.S.f.C.M. voor het Concertgebouw-orchest
onoverkomelijk oordeelde, en in de loop van genoemd jaar vraagt hij de partituur
der symphonie aan bij Donemus. Dit kon mij slechts welkom zijn. Want sinds vele
jaren zie ik mij genoodzaakt enkel te componeren voor mijzelf, omdat de deuren van
het overal machtige Concertgebouw voor de componist gesloten blijven, die gewaagd
heeft redelijke critiek uit te oefenen op Mengelberg en zijn Bestuur. In deze toestand
van willekeur en ongerechtigheid, welke ik openlijk signaleerde in 1921 en die sinds
voortduurt, schikt iedereen der medeburgers van het land waar de rechtvaardigheid
zeer geëerd is, zich tot mijn verwondering oneindig gemakkelijker dan ik. Wie is er
nog van dertig jaar geleden? Er moest oorlog komen alvorens ik door een
‘Nederlandse’ Radio uitgenodigd werd om mijn muziek ter opvoering in te zenden.
Ik heb geweigerd. Het leek mij een beetje erg om van een onvrij Holland te ontvangen
wat in vrij Holland voor mij niet verkrijgbaar bleek.
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Om niet door een relatieve zijdeur de Hollandse muziek binnen te gaan, waar de
hoofd-ingang mij versperd was, had ik misschien liever gezien dat Flipse zich niet
om mij bekommerde, met hoeveel vreugde overigens ik het mogelijke bejegende, of
met hoeveel leedwezen ik vreesde een blijk van enthousiasme te miskennen. Toen
Donemus mij Flipse's aanvraag berichtte, vond ik wel beschouwd geen motief om
mij tegen zijn verzoek te verzetten. De Stichting Donemus, opgericht in 1947, is de
providentie van de Nederlandse componist. Zij ontheft hem van bijna elke materiële,
van iedere financiële moeite. Haar volledige naam is ‘Curam Donemus’ - ‘Laten wij
zorg dragen’ - en volgens mijn ervaring vervult zij de beloften welke haar devies
inhoudt, op de meest onberispelijke on bewonderenswaardige wijze. Deze instelling
trouwens, creatie van mevrouw C. Nierstrasz, die de eerste was om de
noodzakelijkheid ervan te beseffen, is uniek ter wereld. Want haast niemand weet
wat het beduidt en wat het eist om tegenwoordig muziek te componeren, die een
tikje boven de actuele consumptie uitreikt. Men moet daarvoor gefortuneerd zijn,
‘un fils à papa’, zoals de Fransen dit noemen, hetgeen zeggen wil, dat de zoon een
som gelds te verteren vindt, die gewonnen werd door zijn vader. Conditio sine qua
non. Geen sterveling op aarde kan vandaag een muziek componeren die verder gaat
dan de dag van heden, tenzij hij iemand ontmoet, die hem bijstaat, ondersteunt, de
fnuikendste belemmeringen van hem afwendt. Mevrouw C. Nierstrasz is de enige
der buitenstaanders, die dit begreep. Dat de componist voor het opschrijven ener
onactuele symphonie, ook al is men Beethoven, een jaar nodig heeft. En dat het
hiermee niet is afgelopen. Dat een componist ook het ‘materiaal’ ener symphonie
moet kunnen leveren aan het orchest, welks dirigent zich bij de gratie Gods wil
interesseren voor zijn werk. Het woord ‘materiaal’ betekent acht à negen honderd
pagina's instrumentale partijen. Ten minste zes maanden arbeid van de morgen tot
de nacht voor de componist, die dat zelf doen moet. Verloren tijd. Of een kosten van
ten minste duizend gulden voor copieer-werk, welke uitsluitend de ‘fils à papa’ kan
opbrengen. Niet iedereen evenwel die onactuele muziek zou kunnen maken, wordt
in deze voordelige omstandigheid geboren.
Het spreekt vanzelf, dat Donemus zulk een taak van noodzakelijke liefdadigheid
pas op zich kan nemen, wanneer het minimum garantie ener uitvoering aanwezig is.
Het ‘materiaal’ mijner symphonie zou dus niet vervaardigd zijn geworden zonder
een uitdrukkelijke bestelling. Deze geschiedde op 12 April van dit jaar. Flipse had
de datum der uitvoering bepaald op Vrijdag 10 Juni en hij vroeg de orchest-partijen
(om een week te kunnen repeteren) op 28 Mei. Die termijn was uiterst kort. Maar
Donemus zette onmiddellijk drie uitstekende copiïsten aan het uitschrijven; ik
besteedde tientallen uren aan de correctie; op de afgesproken datum vertrok onze
gezamenlijke arbeid per extra-bode naar Rotterdam.
Wat toen volgde grenst aan het ongelooflijke. Vanaf die morgen vernamen wij
niets meer omtrent deze vierde symphonie, noch Donemus, waar ieder zich
ingespannen had om tijdig klaar te zijn, noch ik. Geen syllabe. Geen teken van leven.
Alsof ik eensklaps verplaatst was in een gebied van absolute luchtledigheid, waar
geen enkel geluid doordringt en geen enkele klank kan worden voortgeplant, gelijk
de physica ons leert.
Merkwaardig avontuur. Zich af en toe te verbeelden componist te zijn. Waarom?
Je weet 't zelf niet. Stellig niet omdat de mensen op je muziek zitten te vlassen. Zij
hebben er volslagen maling aan. Je componeert toch, omdat chronisch een
geheimzinnige opwelling je te machtig wordt. Je waant te behoren tot een zeker
gemeenschappelijk verband, waar je functioneel bent ingeschakeld om de melodie,
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de harmonie ervan te vertolken. Larie. De mensen zijn niet zo kwaad of oppervlakkig
of absent als het lijkt. Apekool. Wanneer je de muziek geschreven hebt, wijkt ze
terug naar het niets. Je bent in een absoluter vacuum dan de physicus maken kan. Je
meent daar niet te kunnen ademen. Je meent er te zullen stikken. Je voelt je geringer
dan de kleinste quantité négligeable. Maar je moet. En 't vreemdste lijkt je dat de
onverklaarbare opwelling, die je niet onderdrukken kunt, nu en dan terugkeert, alsof
er iets in die schijnbaar lege wereld anders wil zingen dan anders.
Doch op dit ogenblik nog zou het mij onbekend zijn wat er van die vierde
symphonie geworden is in Rotterdam, als er ergens in Frankrijk niet iemand geweest
was die de uitvoering wenste bij te wonen en die verwittigd moest worden. Wel
gaarne had ik proefondervindelijk ervaren hoe lang een mens, broos rietje, maar
denkend rietje, zoals Pascal zei, rietje dat bij wijle denkt componist te zijn, Nederlands
componist, verblijven kan in de toestand van quantité négligeable. En zeer node, met
de grootste weerzin, liet ik mijn gezellin twee dagen vóór het verwachte concert een
telefoon afhaken. Haar werd indirect meegedeeld, dat de symphonie vervangen was
door een andere compositie.
Geen spoor dus van enig menselijk contact. Niet eens alsof men praten zou met
de vogels en de vissen, gelijk de brave Franciscus en Antonius der legenden van
weleer. Maar alsof men zich wenden zou tot de stenen. Eertijds, volgens een andere
fabel, lieten zij zich bewegen door muziek. Heden blijven zij steen.
Zoals ik zei had deze verschrikkelijk onbenullige wederwaardigheid kunnen
overkomen aan elk mijner collega's-componisten, en ik geloof niet, al worden zij
gespeeld, dat een hunner in de grond van zijn hart mij zal tegenspreken. Ieder onzer
weet in zijn binnenste dat niemand op hem wacht, en al zou hij of zij dit weten
loochenen, hij weet niettemin dat het zo is, hij draagt dat weten zijner overbodigheid
met zich mee als een soort ongeneeslijke wonde. Hij of zij volhardt, ondanks die
dodelijke onverschilligheid.
Ik meen van deze bevindingen een objectief verslag te doen, zo weinig subjectief
in ieder geval als my mogelijk schijnt. Het komt niet op in mijn hersens om b.v. de
karakteristieke hoedanigheden van Flipse als dirigent te betwijfelen, evenmin die
van zijn orchest.
Uit de gegevens welke mij door de omstandigheden verstrekt worden, moet ik
nochtans de conclusie trekken, welke wegens haar logica voor de hand ligt, doch die
niemand blijkt te kunnen grijpen of begrijpen.
Deze: ik voor mij zou liever honderd, liever duizend afwijzende, afwerende,
vijandige, vernietigende critieken wensen, dan wat de Fransman noemt la conspiration
du silence, die samenzwering van de stilte, van de gruwelijke onverschilligheid.
Daartegen is op de duur niets bestand. Misschien zelfs niet de heftigheid van een
verlangen. En geloof mij of geloof mij niet, wanneer ik zeg dat geen enkel middel
zal baten tegen die alles smorende onverschilligheid, noch regeringsopdrachten, noch
uitgeloofde prijzen. Dat zijn doekjes voor het bloeden, zwachtels op een houten been.
Om te leven, om niet te bezwijken, niet te verslappen, om het enthousiasme te vinden,
om de lyrische staat te bereiken, te bewaren, heeft de componist een andere, een
betere, een oprechtere verstandhouding nodig, dan die men hier hem geeft.
***
Intussen, terwijl deze verzuchtingen naar de drukkerij gingen, kreeg ik een niet alles
vergoelijkende maar desondanks bevredigende brief van Flipse, die hierbij, wegens
de klachten welke hij op zijn beurt slaakt, voortreffelijk kan aansluiten.
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Rotterdam,
Zondag, 12 Juni 1949
Beste Vermeulen,
Het is erg onaardig van me dat ik je niet tijdig heb gemeld, dat ik de uitvoering
van je Symphonie moest uitstellen. Ik heb tot 't uiterste getracht je deze teleurstelling
te besparen, - maar ik heb de laatste maand te veel tegenslag gehad.
Zo enigszins mogelijk is maak ik je Symphonie nog dit seizoen, want ik heb Juli
(1-8-15) nog drie concerten in de Kon. Kerk.
Wat je Symphonie betreft: we hebben haar doorgespeeld. Het materiaal is puik.
Al beschikte ik natuurlijk niet over de complete bezetting, heb ik toch wel de indruk
gekregen, dat ik er zeer goed aan doe, je Symphonie in te studeren en uit te voeren.
Een van de grootste tegenslagen der laatste week: per 1 September gaan uit mijn
orkest weg: solo-fluit, solo-clarinettist, solo-fagottist, derde hoornist, vier puike
krachten! Het orkest begint juist weer zo echt te klinken en te zingen. - Waarheen
ze gaan?
Naar de O m r o e p !!!
Ze hebben niet zelf gesolliciteerd, doch zijn gevraagd voor een paar duizend gulden
per jaar hoger dan de salarissen die wij m o g e n betalen.
Kijk, daar kan ik niet tegenop.
Broeckx heeft je laatst in de Groene tegengesproken. Als je wilt zal ik je afschrift
geven van de brief die ons bestuur naar het Dep. van O., K. en W. heeft geschreven.
Dan heb je officiële cijfers, en naam en toenaam.
Wij zijn niet het enige orkest dat weer eens door de Omroep wordt geplunderd.
J.l. Vrijdag heeft mijn vrouw het harp-concert van Zagwijn gespeeld. 't Beste van
de avond was te beluisteren in Moessorgsky-Ravel-Tableaux. Daarin waren prachtige
momenten, verrukkelijk van klank, en meermalen had ik het te kwaad van woede en
ellende: met September weer opnieuw een orkest gaan vormen. Bovendien, waar
halen we goede eerste krachten? Het begin-salaris is veel te laag; R'dam is onmogelijk
als woonstad, etc.
En wat te verwachten van de Raad voor de Kunst?
Zeer graag wil ik ook over deze aangelegenheid eens met je praten; ik moet overal
weer een beetje nieuw enthousiasme opdoen......
Hartelijke groeten,
je
EDUARD FLIPSE

Radio Holland-Festival
De radio-luisteraars van West-Europa en de rest der wereld, die vorige week
Woensdag hun toverkastje afstemden om te Scheveningen de officiële opening bij
te wonen van het Holland-Festival, in tegenwoordigheid van een belangrijke
diplomatieke, politieke en artistieke figuratie, al de ontelbare hoorders in een dorpje
of stad ergens op aarde, moeten wel eventjes verrast hebben opgekeken, terwijl de
speaker het programma en de medewerkers afriep van het concert, waarmee een
grootse en veelomvattende kunstmanifestatie werd ingezet. Zij vingen de namen op
van een Zwitserse dirigent, een Franse soliste, drie beroemde musici, van wie
Beethoven als universeel, Brahms als Duits, Ravel als Fransman bekend stond, en
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een Hollands componist, Rudolf Escher. Hij had een bescheiden plaatsje. Doch het
plaatsje was zo kwaad nog niet.
Op hun manier leken de millioenen luisteraars van onze golven mij lang niet
ontevreden. Kijk, dacht de een na de ander, daar heb je een natie, die helemaal
internationalistisch en onchauvinistisch is aangelegd. Die zich geen schijntje
pointilleus toont op dit donders punt. Vraag zo iets eens aan Zwitsers, Fransen,
Engelsen, Tsjechen, Bulgaren en Amerikanen van Noord of Zuid. Morgen brengen.
Daar doen zij niet aan. Wat een pracht-types, die Hollanders. Het zou toch
verbazingwekkend zijn als zij niemand hadden van de klasse Ernest Ansermet om
hun festival te openen. Ansermet? Een achtenswaardig dirigent. Een beetje de geleerde
van de oude stempel. Een van de laatsten die nog een baard draagt. Meer intellectueel
dan sensitief. Het tegenovergestelde van een magiër. Weinig persoonlijk magnetisme.
Iemand die de noten dirigeert, zo precies mogelijk in de kleur, maar zonder perspectief
of reliëf, op het vlakke, droge, kale af. Drommels lastig te definiëren. Het
individueelste van hem is dat hij nauwelijks individualiteit heeft. Een evenbeeld in
het reproductieve van de getemde, conformistische Strawinsky. Geen spoor meer
van neiging tot expansie. Een der talrijke neo-klassicisten die geen steek van de
klassieken begrijpen. Zie eens wat hij maakt van Beethoven's Leonore II. Een
conservatorium-oefenstuk. Geen melodie krijgt adem. Dor als een schoolles, en soms
zelfs foutief gereciteerd. Wat een prachtige kerels, die Hollanders! Als ze Toscanini
nog gekozen hadden om hun festival te inaugureren, of een ander van dat kaliber.
Hoe heten ze ook weer die zo'n concert minstens even goed aanpakken als Ansermet,
of veel beter? Van Beinum, Flipse, Van Otterloo. Drie tegelijk. Schei uit! Ja, drie
om te dienen als vijfde rad aan een blinkende wagen.
De planetaire radio-luisteraar die mij deze vergelijkingen inblaast is een realist.
Hij was volstrekt niet verrukt over Ginette Neveu in het concerto van Brahms. Hij
scheen mij te vragen of wij geen enkel violist hebben van ongeveer hetzelfde peil,
die wij met enig recht zouden kunnen lanceren, in plaats van hem kalmpjes te laten
schildwachten en verschimmelen. Maar hij was zo tevreden over ons
internationalisme, ons cosmopolitisme, dat ik hem de naam van Herman Krebbers
niet eens durfde citeren. Wat zou hij zich over mij gaan verbeelden? Dat ik een
geborneerd chauvinist ben, een antieke patriot. Hij beweerde ook bij hoog en bij laag
dat hij van Escher's L'Esprit en Deuil nauwelijks een noot herkende, in het vlugge,
vlotte tempo waarmee Ansermet die muziek reduceerde tot een coulant, bijna alledaags
impressionistisch gevalletje. Hij beweerde dat de piano die daar meewerkt, nooit zo
hard op de voorgrond mocht komen, ook al had de componist een muiterij moeten
ontketenen in dat ‘Kurhaus’. Hij meende dat Van Beinum enkele duizenden malen
juister de zwoele gespannenheid aanvoelde waarin die muziek geconcipieerd werd,
en dat Van Beinum dit waarschijnlijk beter kon, wijl hijzelf temidden der benauwenis
gezeten had, maar Ansermet niet. Hij beweerde dat er van die verpletterende,
wurgende, nachtmerriënde opstapelingen van klank niets, totaal niets terecht kwam.
Hoe zou ik dat hebben kunnen tegenspreken? Natuurlijk had ik Ansermet gaarne
geprezen en bewonderd. Maar het ging niet. Hij kan een moderne partituur lezen
doch ternauwernood méér.
Evenals wij echter bleek mijn luisteraar tevreden, ook na een karig succes d'estime.
Toen Monteux bij het tweede concert van het Festival te Amsterdam op 't podium
verscheen met Berlioz' ouverture Le Corsaire, waar geen sterveling vandaag een
vrijbuiter, een kaperkapitein, een flibustier kan ontdekken, met de Symphonie van
Chausson en met Petrouchka, vroeg die radio-hoorder mij of ik eveneens dacht gelijk
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alle dirigenten (behalve wanneer een enkele wellevendheidshalve Escher speelt), dat
er nergens nog iets nieuws mogelijk schijnt te zijn onder de zon, want eerlijk gezegd,
het boeide hem slechts matig. En wat had ik daarop kunnen antwoorden? Op de keper
beschouwd bestaat Strawinsky's Petrouchka uit brillant en amusant georkestreerde
kinderwijsjes. Het pittoreske stuk dateert van 1911, de antediluviaanse dagen van
Olim. Het werd virtuoos gespeeld, vooral door onze bazuinen, en dat men er af en
toe bij lacht of glimlacht is het hele effect van deze parade. Destijds genoeg. Vandaag
verlangt ons hart iets substantiëlers. Wij vinden die grappigheid ook elders en bij
trossen. Men applaudisseert geweldig, maar ieder blijft in zijn binnenste onvoldaan,
omdat ieder iets anders verwacht van muziek. Waarom te loochenen wat zo merkbaar
is? Chausson's Symphonie dateert van 1891. Nergens ter wereld, zelfs niet in Frankrijk
waar zij ontstond, heeft zij répertoire kunnen houden. Nu en dan wordt zij op de
proppen gehaald. Om weer eens te constateren, dat Wagner en César Franck beter
deden dan wat Chausson doet, die uitmuntend wist hoe goede muziek moest zijn
maar die ze niet kon maken. Het mislukt hem altijd op 't nippertje. Waarom ons dan
nog bezig te houden met zijn symphonie, als wij zonder veel moeite iets beters zouden
kunnen vinden voor een Festival? Omdat hij vijftig jaar geleden stierf, omdat hij het
stuur zijner fiets kwijt raakte in een helling en zich de schedel verbrijzelde tegen een
muur? Dat is een respectabel, maar geen zakelijk motief om zeer knappe muziek te
spelen, die per slot niet interesseert.
Toen mijn radio-luisteraar het Gertler-kwartet uit Brussel hoorde in Haydn, Bartok
(No. 6) en Ravel (hoewel ik geloof dat enkel Haydn werd uitgezonden) vroeg hij mij
of wij werkelijk niets gelijkwaardigs hadden onder onze ensembles, want het
Gertler-kwartet leek hem passabel, voortreffelijk, uitstekend, maar verder ook niet
in deze trant, en of wij niet beter zouden gehandeld hebben, als wij absoluut
buitenlanders onmisbaar achten, om b.v. het Nuovo Quartetto Italiano uit te nodigen,
dat hier in 't voorjaar een opzienbarende en overgetelijke triomf boekte. Ik heb dat
weergaloze ensemble niet willen roemen wijl er hier iemand blijkt te zijn die
gewoonweg schijnt te zeggen dat een goede critiek het enige nadeel is van een
geschonken genoegen. Zelfs mijn zwijgen baatte ditmaal niet. Hoe jammer!
Het speet me dat de opvoering van Carmen der Ned. Opera niet over onze aardbol
verspreid werd door de Radio. Ik zag tenminste geen microphoons. Het toverkastje,
ondanks al de betrekkelijkheden welke iedereen kent en aanvaardt, houd ik voor
onbedrieglijk. Hier ziet men niet. Men hoort. Geen décor, geen costuums, geen
figuurlijke gestalten, geen lichamelijke bekoring, geen mimiek, geen fratsen. Alleen
de muziek. Niets dan gewaarwording van de klank. Maar ook de toeschouwer zelf
van een muziek-dramatische voorstelling wordt, zonder dat hij zich ervan bewust is,
zulk een toverkastje. Wat er gebeurt op het toneel registeert hij even accuraat en fijn
als 'n electrisch instrument. De dingen die op de planken gebeuren kan hij niet anders
opnemen dan ze zijn. En wat hoorde hij, wat greep hem aan, wat grifte zich in zijn
hersenschors? Allereerst de herinnering aan Don José, de stem van Frans Vroons,
nog gegroeid, nog verdiept, nog meer artiest, dit wil zeggen nog meer gewone
volksjongen, gegrepen door een wonderbaarlijke, onzinnige passie. Daarna Greet
Koeman als Michaëla. Ieder heeft het kunnen waarnemen. Het eerste, waarlijk
spontane applaus barstte los na haar adorabele klachten van het derde bedrijf, als zij
geen raad meer weet en de hogere macht om hulp smeekt. Dan herinneren wij ons
pas Jennie Tourel, ook al weten wij, dat zij behoort tot de Metropolitan Opera van
New York. Wat er werkelijk gebeurt kan ik nooit anders vertellen dan zoals iedereen
het in zijn ziel ondervond. Een superieure Carmen, zoals zij zijn moet, plebejisch
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gelijk het ordinaire volk, maar tevens aristocratisch zoals het echte volk altijd is, het
Jordaanse volk der meiden van Breitner b.v., zulk een levende Carmen zonder flauwe,
burgerlijke maniertjes moet misschien gerekend worden tot de onmogelijkheden,
uitgezonderd wanneer een zigeunerin u uit uw hand de toekomst leest en u besteelt.
Maar gewoon technisch vocaal, wat elkeen nuchter heeft kunnen horen, reikte Jennie
Tourel, van de New Yorkse Metropolitan, nergens uit boven het gemiddelde onzer
eigen Hollandse stemmen. Dat is geen triomph voorwaar! Ik zeg de dingen eenvoudig
zoals ze zijn. Bij de Carmen van Jennie Tourel, en tegenover de alles evenarende
prestaties van een Frans Vroons bespeur ik geen redelijk verschil tussen de
Metropolitan van New York en de Opera van Nederland.
Autosuggestie? Chauvinisme? Neen! Elk der millioenen radio-luisteraars zal dit
onderschrijven. Wij zijn muzikaal meer en beter dan wij ons (met ons ingehamerd
minderwaardigheidscomplex) verbeelden durven. Geen hoogmoed daarom, geen
ijdelheid, geen zelfvoldoening. Maar werken. Hardnekkig werken. Met of zonder
loon.

Tweeërlei Orpheus
Wie vorige week in Scheveningen de première hoorde van Strawinsky's Orphée en
twee dagen daarna de Orfeo van Gluck in Amsterdam, heeft een mooie reis kunnen
maken door het domein der muzikale mogelijkheden, waar de ene componist niets
doet met alles, terwijl de andere alles doet met niets.
Toen Igor Strawinsky in 1947 zijn Orphée schreef was hij 65, en trok hij de
voorlopig laatste consequentie uit het idee dat zich ongeveer dertig jaar geleden als
een verwoestende bacil nestelde in zijn organisme, het paradoxale idee ener muziek
welke geen uitdrukking kan noch mag hebben. Hij noteerde boven zijn partituur:
‘Orpheus weeps for Euridice. He stands motionless, with his back to the audience.’
en begon te werken met een in effen grauw-grijs gekleurde noten dalende dorische
toonladder, alsof een landerige leerling apathisch zijn gamma speelt op een klavier.
Hoewel hij vervolgens de klanken, de rhythmen, soms ook de dynamische
schakeringen bij wijle lichtelijk varieert, blijft hij gedurende het halve uur, dat zijn
oefening duurt, in dezelfde bewegingloze, expressieloze innerlijke gesteltenis Orpheus
wordt geacht Euridice te bewenen: hij wordt geacht de ‘Engel des Doods’ te
ontmoeten, te worstelen met de Furiën van de inferno wijl de titels der verscheidene
stukken, waaruit het ballet bestaat, deze aanwijzingen geven omtrent de bekende
episoden van de oude mythe. Maar die phasen ener verbazende menselijke handeling
en van een psychisch wedervaren dringen niet door tot de muziek. Zij laten de Musicus
onverschillig. Hij is onvermurwbaar. Hij strooit koelbloedig zijn geluiden, zoals men
‘de Natuur’ dat menigmaal hoorde doen (onder een azuren of onder een vale hemel)
rondom een stad, die uit de lucht gebombardeerd werd. Hij arrangeert rondom
‘Orpheus’ zijn geluidjes van lage bazuinen en hoge strijkers, van fagotten en
trompetten, zoals de klanken der ‘Natuur’ een gewond insect vergezellen, dat vol
smart en nochtans vol hoop, vol verlangen (maar welke door niemand bespeurd
worden) voortkruipt tussen sprietjes gras, zoals de muziek der ‘Natuur’ de vis
begeleidt, die onvoorziens hapte in een angel en wiens lijden niemand verneemt
omdat het zonder stem is. In gelijke mate horen wij niet de kreten of de klachten van
Strawinsky's Orpheus noch Euridice. Als wij ze bij toeval menen te gissen (b.v. in
het duo der hobo's met harp) lijken zij ons onnozele en machteloze copie van
voorbeelden die wij sinds lang kennen. Strawinsky's heroën zijn nullen, stemloze
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nullen, tegenover het onverstoorbaar rumoer van wereld en kosmos, waarin zij
beurtelings onbewogen, beurtelings, alsof zij vlooien hebben lijdelijk wiebelen of
kregel kriebelen. Voelt gij er iets voor om langzaamaan onder de werking der muziek
het intieme besef te krijgen van een ronde nul te zijn, een lege dop?
Neen. Doch wij durven dat niet zeggen. Niemand heeft er nog de moed toe om te
fluiten na iets wat hem stierlijk verveeld heeft. Misschien omdat men successievelijk
door zulk een doffe muziek is afgestompt en gedwongen tot een machteloosheid van
alle reactie. Dat zou nog een effect mogen heten. De verlammende hypnose onzer
nietigheid. Misschien ook omdat het netjes staat zich te houden voor modern en voor
een nul in het universele gerucht
Maar let even, alvorens u gewonnen te geven, let even op de onlogica van
Strawinsky's schijnbaar logisch systeem. Waarom als hij geen enkel gevoelen wil
meedelen koos hij de aangrijpendste verbeelding der oudheid van de oorspronkelijke
mens, die denkt de dood en het leed van de dood te kunnen overwinnen? Waarom,
als hij gelooft dat zo'n streven ijdel is, vergenoegde hij zich niet met de titels, en
waarom liet hij de rest zijner pagina niet liever blanco, wanneer hij daarover niets,
werkelijk niets te vertellen heeft dan een vaag en grauw geruis? Waarom vraagt hij
een orchest van tachtig man voor de verklanking van iets wat niets moet blijven? Is
dat niet een toppunt van nonsens? Hoe kan zulk een tegenspraak tussen middel en
doel verdedigd worden behalve door een aantal middelmatigen die zichzelf en hun
tijdgenoten te bedotten en verdoven wensen met een zogenaamd objectieve,
onpersoonlijke muziek? Zij vinden in Strawinsky een alibi. Met hun allen juichen
zij dwalingen toe, die zij zouden kunnen bedrijven met hetzelfde gemak, ofschoon
met minder vernuft. De volstrekt verstorven Strawinsky levert hun het bewijs hunner
geldigheid, de rechtvaardiging ener lilliputterige genoegzaamheid, ener internationale
mediocriteit. Welk een ongeluk voor de muziek, wanneer noch critici noch hoorders
een norm weten te bewaren die sinds er kunst bestaat gold voor moeilijk, maar voor
nodig en juist!
Toen Christoph Willibald Gluck (geb. 1714) zijn Orfeo schreef in de definitieve
Parijse vorm was hij 60, en trok hij de voorlopig e e r s t e consequenties uit een idee
dat hem allang door 't hoofd ging, maar dat hij in de dozijnen opera's die hij reeds
componeerde nog niet had kunnen brengen tot werkelijkheid, wegens gebrek aan
een schranderen tekstdichter, en wegens de gebruiken welke de opera beheersten
onder invloed van castraten, prima donna's en andere virtuozen.
Dit idee luidde: de muziek moet zich in dienst stellen van het woord. En wat
bedoelde hij met deze simpele wet? Geenszins, wat velen daarin vandaag nog menen
te mogen leggen: dat de muziek ondergeschikt moet zijn aan het gedicht. Maar dat
muziek niet als een onaandoenlijk spel voor keel, vingers en oren langs de dingen
en de mensen behoort heen te glijden, als water over de veders ener meeuw, maar
dat muziek de zin en inhoud weer te geven heeft van dingen en mensen, dat zij bestaat
om de diepere en dikwijls verborgen klank, die overal aanwezig is, op te sporen, zo
dicht mogelijk te benaderen, en te vertolken.
Er is zóveel techniek gemoeid bij de muziek, dat dit idee, hoewel oud als de wereld,
steeds weer verloren raakt. Er is ook zóveel last verbonden aan dit idee, dat de
componisten, wanneer men hun de kans eventjes gunt, het maar liever laten varen.
Want muziek vervaardigen zonder zin en zonder inhoud, ligt op elk moment van de
dag in het bereik van ieder, die een greintje verstand bezit.
Gluck, zoon van een ex-soldaat, Gluck, ambulant violist en zanger in zijn armoedige
jeugd, Gluck leraar en later beschermeling van Marie-Antoinette, koningin van
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Frankrijk, Gluck, die de vermetelheid ener hooghartige ziel pas vrij kon uiten na zijn
zestigste jaar, dank zij de trouw en het inzicht ener vorstin, Gluck was een der genieën
welke af en toe op aarde verschijnen om ons eraan te herinneren dat er meer schuilt
achter dingen, mensen en woorden dan schoolse wijsheid waant te weten, en dat alles
expressie is ener gedachte die ontspringt uit een gevoelen, dat manifestatie is der
loutere energie welke gedaante zoekt.
Gluck was dus de regelrechte antipode van Strawinsky. Als muzikaal technicus
werd hij nooit bijzonder geëerd, en Händel beweerde dat hij evenveel verstand van
muziek had als zijn kok. Maar Gluck zei dat de stem van Orpheus, wanneer hij, over
het rouwende openings-koor heen, de naam roept, niets dan de naam (welk een
ongelooflijk geniale en eenvoudige inval!) van Euridice, hij zei dat die stem daar
moet klinken als het schreeuwen van iemand wien een been wordt afgezaagd. En er
waren toen nog geen pijnstillende remediën! Maar na Glucks Orphée te hebben
gehoord zei Jean-Jacques Rousseau, die zelf gecomponeerd had in zijn jonge jaren:
‘Omdat men gedurende twee uren zo groot genoegen kan hebben, begrijp ik dat het
leven goed kan zijn voor iets.’ Toen hij dit zei had hij reeds heel wat gephilosopheerd
en onderzocht.
Het is merkwaardig en uitstekend dat wij deze twee diametraal tegenovergestelde
uitbeeldingen ener oer-mythe en van een menselijk oer-verlangen hebben kunnen
vergelijken op ons Holland-Festival, ook al houden wij van Strawinsky de weeën
nasmaak van honger, behoeftigheid, ontbering.
Het spreekt vanzelf dat de rol van Ernest Ansermet als leider van het
Residentie-orchest, waar niets gevergd werd dan de exacte plaatsing der noten,
oneindig gemakkelijker was dan de taak van Pierre Monteux in de orchest-bak van
de Stadsschouwburg, als dirigent der Ned. Opera. Een onmondig kind zelfs zal
begrijpen hoeveel vlotter het gaat om niets te willen dan om iets te willen. Ansermet
trof stellig zijn doel dat niet verder reikte, niet verder reiken mocht dan de exacte
mededeling van een barometer, of een seismograaph, zonder enige repercussie in
een denkend gemoed. Dat ligt in iedereens bereik. Men constateert iets dergelijks in
koelen bloede elke dag. Maar als ik betwijfel of Pierre Monteux onmiddellijke
organische aanvoeling heeft met het sacrale, met het eeuwig gewijde van Orpheus'
wens om een dode weer levend bij zich te hebben, met dat onderstbewuste van ons
aller eigenst wezen, en als ik betwijfel of ook Kathleen Ferrier, die de Orpheus zong,
dat phantastisch oer-verlangen verduidelijkt heeft met heel het geweld en met alle
nuances van een dergelijk schijnbaar waanzinnig begeren, en als ik in ernst betwijfel
of zij gezongen heeft bij elke situatie gelijk iemand wien een been wordt afgezaagd,
dan doe ik dit met een zekere spijt, en met de neiging om Monteux en Ferrier, als
goed dirigent, als volmaakte zangeres, te bewonderen. Een oud spreekwoord leert
mij immers dat het genoeg is om gepoogd te hebben naar grootheid.
Louise de Vries echter als Amor, ondanks haar verwonderlijke aankleding, en
Greet Koeman ondanks haar lelijke pruik en een optuiging die haar veel ouder maakte
dan zij naast Orpheus schijnen mocht, leken mij dichter bij de muzikale waarheid
van Gluck. Ik erken gaarne dat hun emplooi minder van hen vergde in het drama.
Maar ieder moet geven wat verwacht wordt, ook Kathleen Ferrier, die alles zong op
't zelfde plan (als in een oratorium), ook Monteux, die beter de tamelijk goedkope
romantiek der hellekrochten dirigeerde dan de moeilijker toegankelijke rust en
zaligheid der Elyseesche Velden
Qua geheel intussen, als daad van een autonome en collectieve instelling, was
deze opvoering der Nederlandse Opera voortreffelijk, en ik hoop, wanneer Monteux
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en Ferrier vertrokken zullen zijn, dat men gelijkwaardige remplaçanten voor hen
vindt. Ik ben er zelfs zeker van dat men hen ontdekken zal, zodra ernstig gezocht
wordt onder de krachten die hier in Holland beschikbaar zijn.

Drie opera's
Een zo geweldige reputatie ging aan het bezoek van de Weense Staatsopera vooraf,
dat de managers dezer rondreizende instelling en de organiseerders van het
Holland-Festival, toen zij Die Entführung aus dem Serail op hun programma namen,
geen ogenblik gevreesd schijnen te hebben of het terrein waar zij opereerden misschien
afgegraasd zou kunnen zijn door de talrijke opvoeringen welke hier sinds November
1946 met een onverflauwd succes de Nederlandse Opera geeft van De ontvoering
uit het Serail. Hoewel menigeen, vermoed ik, liever, uit nieuwsgierigheid, Die
Zauberflöte of Cosi fan tutte of Idemeneo gehoord had, bewees het affiche uitverkocht
al dagen te voren dat de ondernemers der tournée de factor concurrentie en
oververzadiging niet behoefden te duchten.
Zij hadden gelijk, omdat de zaal vol was en het succes soms triomfantelijk. Tevens
hadden zij ongelijk, omdat wij hier naar een eigen maatstaf de performances der
Oostenrijkers konden waarderen. En vanaf de ouverture merkte ieder wat er aan
beide zijden was en wat er ontbrak. Wij hebben op 't moment geen dirigent als Josef
Krips, type die een formidabele vitaliteit te spuien heeft en haar elke seconde inzet
met een maximum van doeltreffendheid. Hij is overal altijd bezig. Met een
onvermoeibare oplettendheid en onuitputtelijke fantasie haalt hij zijn zangers, zijn
orkest over elke inzinking en stilstand heen. Op zich zelf alleen is hij reeds een hele
pantomime. Er zit natuurlijk een hoop routine in dit amusante, beweeglijke
gebarenspel van een dik-wangige, dubbel-kinnige sanguinicus, wiens middelpuntig
silhouet uiterst geschikt is om populair te worden. Zijn rusteloze activiteit heeft echter
het nadeel dat de zangers bijna onophoudelijk met het gezicht naar hun leider gekeerd
staan van wie zij tot in het minste accent afhangen en slechts een tamelijk primitief
spel kunnen geven. Van eigenlijke regie kan onder zulk een directie nauwelijks sprake
zijn. Het toneel-element moet steeds wijken ten gunste van het muzikale. Dit is
waarschijnlijk Weense traditie. Maar ik geloof dat men het princiep waaruit zij
voortkomt als verouderd en onvolledig kan beschouwen.
Wij hebben ook zeker geen Osmin als die van Endre Koreh: een enorme bas, tot
in de diepste laagte dreunend als een zestien-voetse orgelpijp, in de hoogte lichter
dan een baryton, evenbeeld vermoedelijk van de Fischer voor wie Mozart de rol
componeerde. Daarbij de figuur, de mimiek, de overschuimende dartelheid van de
phrygische god Silenus, die de voedstervader was van Bacchus. Ongelooflijk gezellig,
vermakelijk en zangerig. Met heel de monumentale statigheid en met de in al zijn
overdrijving nauwkeurig berekende exuberantie van een satyr, of van een
humoristische demiurgos, die niets wil dan dat zijn schepselen lachen en glimlachen.
Deze twee personen, de dirigent en Osmin, schraagden de ganse voorstelling. De
overigen schenen mij deels inferieur, of ten hoogste gelijkwaardig aan wat ik zag en
hoorde van de Ned. Opera. In de verste verte bleek de Konstanze der Weners niet
opgewassen tegen de grote aria van het tweede bedrijf, waar boven de smartelijkste
spanning de hoogste jubel moet zingen. Ik verkies daar ronduit de Constancia van
Louise de Vries. De Belmonte der Oostenrijkers, stijve, conventionele tenor, met
een goede, tamelijk geknepen stem, was draaglijk, zonder meer. Hun Blondchen,
vocaal niet uitmuntender dan het Blondje van ons, maar in haar uitzien en gedragingen

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

een tikje burgerlijker. Pedrillo ongeveer 't zelfde. De koren op gelijk plan. Ons orkest
een trapje lager. Het merkbaarste verschil in de opvoering der Oostenrijkers leek
mij, dat zij, door de komische figuur van Osmin te plaatsen in het centrum der
aandacht, aan het lyrische element een schade toebrachten welke ik hun node vergeven
kon. De vreugde ontbrak niet. Ik miste echter de verrukking waar Mozart die bedoelde
en welke ik gewoonweg gevonden had in de voorstelling der Nederlandse Opera.
Wanneer Holland-Festival een volgende keer geen overbodig risico wil lopen zal
het met zulke ontgoochelingen rekening moeten houden.
Bij de Rosenkavalier van Richard Strauss had ik geen punten van vergelijking,
behalve het criterium dat de muziek-geschiedenis sinds zeven eeuwen vaststelde om
de werken der componisten eraan te toetsen. Maar ik stond nog perplexer dan in
1911, toen ik deze opera leerde kennen. Voor de aantrekkelijkheden die vele mensen
vinden in het libretto, ben ik blind en doof als een pot. Een schildering der XVIII
eeuwse civilisatie kan het niet zijn. Daarvoor is het personage Ochs von Lerchenau
te grof, te lomp, en zelfs voor een Duitse Ochs te onverdraaglijk onbehouwen. Een
caricatuur, een parodie kan het evenmin zijn. Daarvoor is het geminnekoos, het
gekweel, het gezeur van een verouderende prinses die haar liefje verliest, te ernstig,
te ‘menselijk’, en in zijn zoetige ernst te langdradig, te eindeloos. Wat is het dan?
De muziek van Strauss maakt een opinie en een oriëntering nog moeilijker. In de
XVIII eeuw werd niet gewalst en bijna de helft zijner partituur is wals. Dergelijke
anachronistische vrijheden konden Offenbach en andere auteurs zich permitteren.
Zij schreven operettes. Zij beweerden geen psychologie te vertolken van personen
en dingen, zoals Strauss dat doet tot in de kleinste détails ener mateloos gerekte,
onbeduidende handeling. Die gedurige mengeling van XVIII eeuwse
gemaniereerdheden en walsende jovialiteit vertroebelt alles met een bijtoon van
persiflage en ironie. Offenbach had de bewoners van de Olympus laten walsen en
de Griekse Helena. Het succes van zulke moderne stijl-mixturen is verzekerd. Het
is ook ruimschoots afgezaagd. Door het procédé worden de personen geledigd van
elke substantie. Zij hebben geen zin meer. Men ziet de componist met de dichter
ironiseren en tezamen genoeglijk naar elkaar knipogen over hun spelletje. Over hun
smakelijk spelletje met menselijke gevoelens, die zij daar beiden zitten te huichelen
terwijl zij ze proberen uit te beelden tot in hun geringste rimpelingen en roerselen.
Dat is allemaal echt en onecht tegelijk, waarheid en leugen door mekaar, zwendel
en tevens zuivere koffie. Dat werd uitgedrukt met een soort van verbale en muzikale
virtuositeit, die beviel aan een oudere generatie, en die nog schijnt te bevallen aan
de hedendaagse, te oordelen naar haar applaus. Men zou waarlijk zweren dat nog
niemand bemerkt heeft (ondanks gas-kamers, verbrandingsovens en
concentratie-kampen) hoe levensgevaarlijk het is om met een apparaat van groot
orkest, een menigte solisten en subtiele literatuur, tot 's nachts half een te gekscheren
over menselijke gevoelens. Wij zijn dus nog in volle decadentie. In de meest
benauwende, ongezonde, bedrieglijke, veinzende, lichtzinnige ontbinding, verwording;
in de compleetste vergetelheid van de factoren die de waarde bepalen der kunst. Wij
zitten dus nog tot aan de nek in het geestelijk dilettantisme. Wanneer ik het psychisch
niveau van de Rosenkavalier, die over de hele wereld triomfeerde, vergelijk met
Debussy's Pelléas, Gabriel Fauré's Pénélope, de Ariane van Dukas, (die beroemd
werden, maar zonder enig duurzaam effect bleven op de mentaliteit hunner
tijdgenoten) dan zie ik geen redenen om ons te feliciteren over de geestesstromingen
van deze eeuw.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

Het bijna onduldbaar voze sentimentalisme van de Rosenkavalier en zijn
schrikbarende onactualiteit, zijn afgrijselijke, haast weerzinwekkende overbodigheid
scheen mij door de opvoering der Weners nog te worden onderstreept. Op de keper
beschouwd was elk der personages en elk detail van het decor waar zij evolueerden,
critiseerbaar. Karl Boehm is een uitstekend dirigent. Het orkest goed. En de baron
Ochs van Ludwig Weber bewonderenswaardig natuurlijk. Maar niets buitengewoons,
en nergens kwam de indruk verder dan tant de bruit pour une omelette. Wie plezier
zoekt in veel herrie en hurry voor een gebakken ei zag zijn wensen bevredigd.
Des te beter of des te erger, naar uw keuze. Ook Don Giovanni (dirigent Krips)
werd een victorie welke men gerust sensationeel mag noemen. Er was geen aria die
niet een min of meer driftig en ratelend applaus kreeg. Mij leek de voorstelling (in
een uiterst summier reis-decor) een onaannemelijk en onbegrijpelijk ratjetoe. Het
fameuze en goddelijke menuet werd een paskwil, zonder een spoor van begrip. Ik
denk mij de aanhef van Reich mir die Hand mein Leben onpeilbaar afgrondelijker.
Zo iets als the call of the wild, de helemaal organische, aangrijpende roep die Mozart
zong in deze melodie. Dat schijnt een verloren paradijs te zijn. Toch was de Juan
van Paul Schöffler, vooral de Leporello van Erich Kunz merkwaardig knap. Maar
heel het vrouwelijk personeel der Weense Staatsopera, (behalve de Zerlina van
Irmgard Seefried, behalve ook, in de Rosenkavalier, de Octavian van Sena Jurinac)
met haar schrille, bitse stemmen, scheen mij technisch geschikt voor haar taak, doch
tot de grenzen van het mogelijke overspannen en vermoeid. De tenor van Dermota,
prachtige stem, maar nihil als muzikale intelligentie, stuurde een magnifiek terzet in
de war en menig andere passage. Lange kolommen zou ik kunnen schrijven om elke
ontoereikendheid aan te tonen van spel of van zang, van mise-en-scène of van
getrouwheid aan Mozart's tekst, aan Mozart's noten. Tegenover een slordig orkest
echter en een geroutineerde, automaat geworden Krips, betuigde de meerderheid der
hoorders zich tevreden en verrukt. Dit is het voornaamste zegt men. Des te beter of
des te erger.
Het is mijn overtuiging ondertussen, alles zorgvuldig gewikt en gewogen, dat de
Nederl. Opera er zijn kan, er zijn moet, hoewel ze niet tot Europese tournées wordt
uitgenodigd. Ik zeg dat als realist.

Het enige concert
Toen wij die avond het Concertgebouw binnenkwamen, snelde een suppoost op ons
toe alsof hij een ramp had af te weren en zei: ‘U mag niet naar het balcon.’ Waarop
ik met verwondering vroeg: ‘Waarom niet?’ en hij mij antwoordde: ‘Er zijn geen
mensen genoeg. Ze moeten allemaal in de zaal.’ Daar hij in onze ogen waarschijnlijk
het verzoek las om zulk een opzienbarende leegte bij een Festival-uitvoering nader
te verklaren, wees hij met een stom gebaar en een onthutst gezicht naar een
aanplakbiljet dat aan de wand van de corridor hing. Wij hadden geen woorden nodig
om elkaar te begrijpen.
Dat affiche vermeldde een programma van Nederlandse muziek. Ik had het nergens
gezien, behalve hier op die muur en in een paar winkels. Doch op geen enkele
reclame-zuil of schutting. Ik herinnerde mij ook niet enig bericht of annonce gelezen
te hebben in de kranten. Zonder twijfel had men de publiciteit voor dit concert niet
nagelaten uit zuinigheid, want wie in 't veen zit, kijkt niet op een turfje. Waarom dan
zulk een verzuim? Ik weet er niets van en niemand kan het mij vertellen. Het resultaat
in ieder geval was, dat er voor een zaal, die ruim tweeduizend personen ontvangen
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kan, op de kop af vijftig plaatsen verkocht waren, en dat de rest der ongeveer
driehonderd aanwezige hoorders in extremis bij elkaar gescharreld hadden moeten
worden om de situatie te redden.
Welk een nederlaag! Welk een vernedering! Welk een blamerende flater tegenover
het buitenland! De eerste en enige wanbof op dit festival, maar dan ook een radicale
strop, trof een concert van Nederlandse composities. Welk een gebrek aan stijl,
houding, fatsoen, contact en gemeenschapszin! Welk een impressie van armoede,
eenzaamheid en verwaarlozing voor iemand die het hier in zijn hoofd haalt om muziek
te schrijven. Alleen op de wereld. Het wordt tijd dat onze componisten het vroegere
zwart-rood uniform overnemen van de Amsterdamse wezen. Zij zullen dan ten minste
niet onbemerkt voorbijgaan.
Wijl geen der leden van het Festival-Orchest-Comité, gepresideerd door Dr. Rudolf
Mengelberg, zich klaarblijkelijk durfde verbeelden, dat de Nederlandse muziek een
beetje meer is dan voeteveeg, een beetje meer dan hors d'oeuvre, juist geschikt genoeg
om appetijt en stemming te wekken voor een gereputeerde klassieke of romantische
schotel, wijl dat Orchest-Comité met z'n vieren niet mans genoeg en niet nationaal
genoeg was om het eervolle risico te wagen van een hele avond Nederlandse muziek
(de president omdat hij van geboorte Duitser is en van gezindheid defaitist, de tweede,
hoewel hij als kind thuis is in muzikale zaken, de overigen omdat het hun mankeert
aan ruggegraat), wijl dat kwakkelige Orchest-Comité zich te bedremmeld toonde om
ook maar een minimum van rechtmatig feestelijke belichting te verlenen aan
Hollandse noten (waarom nam je niet liever ontslag, Bertus van Lier, dan aan zo iets
mee te doen?) en wijl dat achteloze Orchest-Comité een mooie gelegenheid verspilde
om zich niet alleen nuttig te maken, doch ook netjes te gedragen tegenover een
muzikaal feit, tegenover het bestaan van een onder vele gezichtshoeken
achtenswaardige Nederlandse muziek, - wegens al deze treffende redenen besloot
Willem van Otterloo op eigen verantwoording, met het Utrechts Stedelijk Orchest
een geheel concert van Nederlandse muziek te geven in het Amsterdams
Concertgebouw. En niet alleen een concert. Maar daarbij een goede les.
Zo hebben de dingen zich toegedaan, vermoed ik. Want men zal begrijpen, dat ik
de dirigent geen uitleg ga vragen omtrent een moedige poging, zolang de president
van het Orchest-Comité en directeur van het Amsterdams Concertgebouw iets te
presideren en te bedisselen heeft. Het is hier veiliger om uitmuntende kunstenaars
buiten schot te laten, hoewel ik ongaarne zo opportunistisch redeneer. Al zou het
geval zich echter enigszins anders hebben afgespeeld, en al is de minste bewondering
hier gevaarlijk, toch zeg ik: Bravo, Van Otterloo!
Wie mij beter kan inlichten, grijpe zijn pen of opene zijn schrijfmachine. Hij
verklare mij waarom dit concert van uitsluitend Nederlandse muziek niet kon worden
ondergebracht in de serie der abonnementen van het Festival, - een kleine
organisatorische nuance, die aan het U.S.O. een volle en geestdriftige zaal bezorgd
zou hebben. Hij verklare mij waarom deze uitvoering onder de domper werd
gehouden. Mysteries, waarvan Dr. Rudolf Mengelberg de sleutel in zijn zak heeft.
Wacht tot de muren zeggen kunnen wat zij hoorden. Wacht tot iedereen geen
moordkuil meer maakt van zijn hart. Wacht tot het kalf verdronken is.
Men zal dan vernemen aan hoe velen en hoe dikwijls Dr. Rudolf Mengelberg te
kennen gaf, boud-weg, dat hij niet gelooft in het bestaan ener Nederlandse toonkunst
die meer verdient dan een verguizend en medelijdend schouderophalen. Opnieuw
blijken zijn daden het gerucht te bevestigen dat hem heimelijk vergezelt. Wat nog
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te hopen van een dergelijke president en directeur? Opnieuw moet ik hem signaleren
als de duistere, de tenebreuse en methodische doodgraver onzer kunst. Hetgeen niet
in hem deugt is die ingeboren, wantrouwige overtuiging, die negatieve, drabbige
mentaliteit, waaruit natuurlijkerwijze geen ander idee kan ontkiemen over Hollandse
muziek dan dat zij synoniem is met een sof. Bewust en onbewust kan hij slechts
verwachten, wensen en beogen dat de gebeurtenissen hem in 't gelijk stellen. Zoals
iedereen wrijft hij zich liefst gnuivend de handen wanneer zijn opvatting van de
dingen bewaarheid wordt.
Wij hebben dus een waarlijk sensationele sof gehad, die het verpletterende bewijs
leverde, dat niet meer dan vijftig mensen in hun beurs tasten voor Hollandse muziek,
een sof die voorlopig nog de anti-nationale mentaliteit en de combinaties van Dr.
Rudolf Mengelberg rechtvaardigt. Op een kleine uitzondering na bevatte Van
Otterloo's programma enkel werken welke als modellen gelden onzer composities
der laatste kwart-eeuw: de Kuhnau-variaties van Hendrik Andriessen, waarvan de
opzet mij teleurstelt, maar die ik steeds wederom zal willen horen wegens haar
verwonderlijke episode met de lage contrabassen; de passacaglia en gigue van Hans
Henkemans, waarbij de sombere, stugge intonatie, de gecompliceerde factuur, zich
voor mijn gevoel niet psychologisch te wettigen weet in haar brillant en virtuoos
verloop; Johan Wagenaar's knappe ouverture voor Cyrano de Bergerac, waar
beurtelings het gebaar van Berlioz en Strauss mij dwingt te opteren voor het origineel
dat hierachter overal opduikt; de Derde Symphonie van Willem Pijper, waarover ik,
na haar een aantal malen gehoord te hebben (onder Van Beinum en Monteux), nog
niet geraakte tot een vaste opinie. Onder een zekere gezichtshoek evenwel, en op het
plan der algemene, intercontinentale productie was elk dezer composities
ontegensprekelijk aanvaardbaar en overal geldig. Niemand, en ook Dr. Rudolf
Mengelberg niet, zou een plausibel argument kunnen aanvoeren voor het materieel
fiasco dat zij vertegenwoordigden op ons Festival, en tot onze schande.
Maar door een onvoorzienlijke omstandigheid werd dit concert het enige dat in
de weinige hoorders een impressie, een ontroering grifte, welke hen voor altijd zal
heugen. Zelfs bij hen die verbaasd geluisterd hebben zonder alles te kunnen ervaren
en begrijpen. Want bij mij en bij menigeen (vermoed ik) bracht Van Otterloo voor
de eerste maal het motto dat Pijper schreef boven zijn symphonie, tot volle
werkelijkheid: ‘Als ik de goden niet kan vermurwen, zal ik de hellemachten bewegen.’
Zó zeldzaam en duidelijk verwezenlijkte Van Otterloo de magische, de ontzinnende,
de heroïsche betekenis dezer woorden, die door de muziek een diepe ondervinding
werden voor ieder, dat wij in deze minuten alles vergaten wat ons ooit in de oren
klonk en dat niemand onzer deze klank en deze emotie zou hebben willen ruilen voor
de aartsbekende geluiden en impressies der overige concerten met hun dure dirigenten
en dure solisten.
Bravo Pijper! Bravo Van Otterloo! Met hun beiden toonden zij wat ware muziek
vermag: een deficit van Dr. Rudolf Mengelberg in een lege zaal te maken tot een
batig saldo, dat ieder in zijn herinnering bewaart als onvergetelijk.

Pierrot Lunaire
Het zou goed zijn wanneer op elk Holland-Festival ten minste één concert werd
gereserveerd om hoofdzakelijk te dienen tot experimentele verificatie van een of
andere compositie uit de laatste veertig jaar die befaamdheid en beruchtheid verwierf
wegens haar nieuwheid, doch waarvan de uitvoering nimmer of slechts zeer sporadisch
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kon worden herhaald wegens de vele en bijna onoverkomelijke moeilijkheden die
aan de voorbereiding van iets intrinsiek nieuws tegenwoordig verbonden zijn.
Door de instelling van zulk een observatie- en contrôle-post zouden wij aan de
muziek en haar evolutie eminente diensten kunnen bewijzen. Want sedert de fatale
datum 1914 zijn de arbeidsomstandigheden voor de componist dermate verslechterd
dat hij niet de geringste reële innovatie kan ondernemen, zonder het zeer werkelijke
risico van zich totaal onuitvoerbaar te maken. Om deze eenvoudige reden: de artisten
die hem zouden kunnen spelen zijn niet gefortuneerd genoeg om tijd te hebben voor
degelijke instudering van iets waarlijk nieuws. Zij beschikken zelfs niet meer over
voldoende tijd om met ernstige aandacht kennis te nemen van iets wezenlijk nieuws.
De componist die een minimum instinct van zelfbehoud bezit, en daarnaar zijn
gedragslijn regelt, moet het nieuwe vrezen, schuwen en ontvluchten. Wanneer er
vandaag een Claude Debussy verscheen, een Modeste Moessorgsky, een Richard
Wagner zouden zij gedoemd zijn tot volslagen machteloosheid. Zij zouden verkeren
in de toestand van een geleerde die niet enkel geen laboratorium heeft, maar zelfs
niet de flauwste kans om zich met zijn medemensen in verbinding te stellen. Deze
feitelijke situatie is de voornaamste oorzaak dat de normale ontwikkeling der muziek
sinds een kwart eeuw overal stagneert.
Onder deze hoek bezien komt hoge lof toe aan de organisator der concerten die
een niet geringe verantwoordelijkheid aanvaardde toen hij het Melos Ensemble uit
Londen de gelegenheid verschafte om Schönberg's Pierrot Lunaire te Amsterdam en
's Gravenhage uit te voeren in het kader van het Festival. Als de artistieke
overwegingen, welke geleid hebben tot zulk een bij uitstek en bij uitzondering kloeke
keuze de grondslag zouden kunnen vormen van een consequent doorgezet plan,
zullen zij een gezichtspunt openen dat onze muzikale reputatie belangrijk zal
versterken.
Er is in de muziek-historie onzer dagen meer dan één controversabel werk waarvan
een hervat onderzoek kan leiden tot een verheldering van inzichten, tot een bevestiging
van betwiste hypothesen, tot een revisie van meningen, zoals dit nu geschiedde bij
het andermaal horen der merkwaardige compositie met welke Schönberg de
jeugd-periode van zijn leven afsloot.
Terugblikkend naar de oorsprong van Pierrot Lunaire kan ik gerust zeggen dat
Schönberg, toen hij in 1912 deze muziek concipieerde, de meest unieke en de meest
ingrijpende componist is geweest der toenmalige wereld.
Nergens was zijn verschijning voorbereid, tenzij in zijn eigen brein. Niet door
Debussy, en ook niet door Strawinsky. Uitgezonderd het vraagstuk van de
transformatie der melodie, waren alle problemen tegenover welke de musicus zich
toenmaals geplaatst zag (de vrijmaking uit de begrenzing van de cadens, uit de
beperking van de drieklank, uit de beklemming van de tonaliteit, uit de afrastering
van het instrumentale palet, uit de numerieke gebondenheid van het rhythme) practisch
door Schönberg opgelost, en dermate radicaal dat niemand aanvankelijk raad wist,
en ook hijzelf niet, met deze gedematerialiseerde substantie, deze opheffing der
ruimte en haar volumen, met deze gerelativeerde tijd. In geen enkel geheugen, ook
het zijne niet, waren er herkenningstekens om de weg te wijzen in deze
ongedefinieerde richtingen, om zin te geven aan deze ongekende symbolen. Zij
kwamen uit een nimmer betreden domein, uit een regioon van de geest die zelfs lag
boven alle droom.
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Dit is zo gebleven. Pierrot Lunaire veranderde niet. Hij draagt geen jaartal in de
weefsels van zijn organisme. Hij kan niet verouderen. Maar alsof hij geschreven
werd met een geheime inkt die geleidelijk en langzaam zou doorbreken, naderde hij
ons uit het onzienbare, en alsof hij de occulte macht bezat om, enkel wijl hij is, onze
reflexie-vermogens te verfijnen, te verscherpen, leerden wij hem horen, stemde hij
ons op hem af, hoewel hij bijna nooit de oren der mensen bereikte. Vreemd
verschijnsel. Wij werden onmerkbaar leven van zijn leven. Zelfs de excentrieke tekst
waarop de muziek leunt, als sommige bloemen op de lucht, is geen hindernis voor
ons intellect noch voor ons gevoel.
Die tekst (een serie Franse gedichten van Albert Giraud, geboren 1860 te Leuven
onder de naam Kayenbergh en vertaald in het Duits door de in 1905 vroeg gestorven
Hartleben) die buitensporig maanzieke tekst is per slot niet extravaganter dan Gaspard
de la Nuit van Aloysius Bertrand, vroeg gestorven in 1841, dan een aantal verzen
uit Les fleurs du Mal, of dan de phantasmagorieën van Rodolphe Bresdin, van Odilon
Redon, van Kokoschka, van Marc Chagall, en hij sluit aan bij de bizarre sensaties
en verbeeldingen welke de Maan van oudsher heeft opgespookt in het atavistisch
onderbewustzijn. Hoe precies hij ook is, die tekst laat zich gemakkelijk abstraheren
zodra hij muziek wordt. Men zou hem kunnen missen, wanneer hij niet het
voorwendsel was dat de bewogenheid motiveert.
Het karakteristieke dezer muziek is haar volstrekte immaterialiteit, zowel in de
heftigste als in de meest fluïde episoden. Doch een immaterialiteit die steeds tastbaar
en werkzaam is als de ectoplasma's der mediumieke séances, twintig jaar geleden,
van een Rudi Schneider. Een onuitputtelijke en onophoudelijke inventie belet elke
associatie met een denkbare gestalte. De instrumenten zelf worden loutere toon en
hun toon loutere klank, expressie in haar puurste verschijning. Uit welke windstreek
de geest blaast die deze klank bezielt, zou ik niet kunnen zeggen. Mijn persoonlijke
emotie maakte zich kenbaar als een menging van verwonderd zijn (d.i. tot wonder
worden) met een intens mededogen.
Een zo absolute, zo zeldzaam onweersprekelijke expressiviteit is slechts verkrijgbaar
wanneer elk der uitvoerenden zijn partij dermate doorleeft en doorvoelt dat hij zich
ermee vereenzelvigt en haar als improviserend kan voordragen. Alleen wie de muziek
van Pierrot Lunaire hebben leren lezen, weten wat daarvoor nodig is aan studie, aan
meesterschap op een instrument, aan intuïtie, aan discipline, aan volharding, aan
toewijding, aan innerlijke overtuigdheid en redelijk enthousiasme.
Bij de stand van het hedendaags muziekbedrijf is het nauwelijks geloofbaar dat
ieder der medewerkers, die Peter Stadlen had verzameld en aan de piano dirigeerde,
in hoge graad dit complex van voorwaarden vervulde. Dat was nochtans het geval.
Hedli Anderson, spreekster op zangtoon, reciteerde haar exorbitant moeilijke rol met
het merveilleuse gemak der spontane oprechtheid. De fluitist Richard Adenes, de
clarinettist Gervase de Peyer, de basclarinettist Stephen Trier, de violist Eli Goren,
de altist Cecil Aronowitz, de violoncellist Terence Weil mogen gerekend worden tot
de alleruitstekendste hunner klasse, en Stadlen zelf metamorphoseerde zijn piano in
een instrument dat de lichtheid had van een ruisende harp. Als ik niet zou durven
zweren dat in het ensemble geen enkele noot mislukte (dit is haast oncontroleerbaar),
ik ben er daarentegen zeker van dat onder de duizenden accenten en de honderden
combinaties van klankkleuren alles tot op een millimicron juist was, onbetwistbaar
juist, in de ongestoorde continuiteit van dingen die leven.
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Dat het merendeel der critiek veel minder comprehensief dan de hoorders
gereageerd heeft op dit muzikale phenomeen, vermeld ik met spijt. Zij hebben gemeten
naar de maatstaf van het dagelijks ambacht. Die is voor Pierrot Lunaire niet bruikbaar.

Twee composities
Er is in de Oude Kerk een nagalm, die mij wel twee à drie seconden schijnt te duren,
en elke muziek waarvan de harmonieën en de rhythmen veelvuldig wisselen,
onuitvoerbaar maakt, omdat het weerkaatste geluid zich voegt bij het volgende, zodat
men, behalve bij het beginaccoord, nimmer een ongetroebelde indruk krijgt van de
klank. Soms kan het effect dezer onophoudelijke mengeling bekoorlijk zijn als het
vervloeien van paarlemoeren tinten, soms zeer onaangenaam wegens het doffe,
grauwe geroezemoes dat de interferenties veroorzaken, maar altijd is het bedrieglijk,
en altijd is het buitengewoon storend voor iemand die duidelijk horen wil. Dit hindert
reeds bij composities welke men van buiten kent, meeleest van het blad of plichtshalve
bewondert, gelijk Die Kunst der Fuge van Bach, waar de oren het gehoorde
automatisch corrigeren. Bij een nieuwe compositie echter kan het oor (of juister
gezegd het hersen-apparaat) zijn redresserende functie, die voor een ruim deel op
herinnering berust, onmogelijk uitoefenen, en wegens deze omstandigheid wordt de
auditie van onbekende muziek in een acoustisch zo gebrekkige ruimte als de Oude
Kerk, voor wie zich rekenschap geven wil, ronduit onaannemelijk. Tegenover de
gewaarwordingen van het eerste luisteren ontbreekt elk houvast. Iedere impressie is
misleidend. Niet alleen wat slecht schijnt kan bij helder inzicht goed blijken, maar
ook het goede minder goed.
De uitvoering van Het Hooglied, de laatste, gloednieuwe compositie die Bertus
van Lier op papier bracht, was dus een concert voor bijna niets, en de gezamenlijke
critici, beraadslagend na de deplorabele misvorming der muziek welke zij moesten
constateren, hebben op het punt gestaan om zich in een eenparig protest onbevoegd
te verklaren tot een oordeel.
Dat zij hiertoe niet gekomen zijn, had verschillende redenen, waarvan de twee
voornaamste waren, primo dat de auteur zelf vrijwillig toestemde om de zaal van het
Concertgebouw te ruilen voor de Oude Kerk, secundo, omdat menigeen der critici
vreesde de belangen te schaden van een componist die met moeite oproeit tegen de
reacties welke zijn gedachtengang tijdens de oorlog hem berokkende. Sinds 1939 is
de muziek van Bertus van Lier niet gespeeld in Amsterdam. Misschien wel nergens
in ons land. En zo groot is bij een componist, die in tien jaar niets van zich hoorde,
zo groot wordt bij zulk een componist de behoefte, de nood, om tekens op papier,
die ondanks alle precisiteit toch maar gruwelijk irreëel blijven, tot werkelijkheid te
zien worden, dat hij de uitvoering in een kelder, in de wachtkamer van een
dorpsstation, met vreugde zou aanvaarden, wanneer niets beters hem gegund werd.
En zo hardnekkig, zo onbelemmerd is de wrok, waarmee in onze muzikale cultuur
gemanoeuvreerd kan worden, dat zelfs onafhankelijke critici moeten terugschrikken
voor een wens naar gewone rechtvaardigheid.
Iemand die beschouwd mag worden als voldoende ingelicht, zei ons, dat Het
Hooglied verhuisde naar de Oude Kerk wijl men de Concertgebouw-zaal nodig had
voor een extra-repetitie der Symphonie van Benjamin Britten. Wanneer deze uitleg
juist is dient de hele zaak eerlijk te worden onderzocht, want in princiep mag een
uitvoering nimmer wijken voor een repetitie, en wanneer er ook maar de geringste
aanwijzing zou zijn van een bedoeling om de auteur van Het Hooglied te dwarsbomen,
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dient de schuldige te worden gestraft. Men zal in Nederland de bestaanbaarheid van
een componist kunnen meten naar de ijver waarmee dat onderzoek wordt aangevangen
en doorgezet.
Wij hebben inderdaad niets met genoegzame zekerheid gehoord van Het Hooglied
dan een zeer mooie, expressieve melodie voor hobo, uit de verte verwant aan de
‘Traurige Weise’ van Tristan, maar in haar eigen schoonheid onbetwistbaar
aangrijpend, en overal waar zij terugkeerde bezat zij dezelfde macht om te boeien
en te ontroeren. Wij hoorden ook tijdens het verloop ener bijna statische handeling,
een groot aantal zeer curieuze samenklanken, verstrengelingen van instrumenten en
stemmen, die uit een vreemde diepte schenen op te duiken als de straalbrekingen van
een geheimzinnige grondtoon welks prismatische bestanddelen omhooggolfden als
de regenboog ener sproeiende fontein. Maar wij konden niet met de vereiste veiligheid
weten of dit originele, onvermoede, aantrekkelijke geluid een resultaat was der
geschreven noten, of der grillige acoustische spelingen langs de wanden, gestoelten
en betimmeringen van de Oude Kerk. Hoe gaarne zou ik deze zeldzame, haast
afgrondelijke en als 't ware prophetische sonoriteiten verifiëren in een voor zulke
muziek geschikte ruimte! Overal immers waar ‘de Koning’ zong, vernamen wij niets
dan onontwarbaar gedruis; van de strijkers drongen, behalve enkele sforzando's der
viool, slechts de contrabas en de cello tot ons door, van het koor hoorden wij enkel
de sopraan, terwijl de pauken klonken als kanonnen.
Bij het slot dat uitgaat als een nachtkaars, begrepen wij niets meer van de
architectuur der compositie, noch van haar psychologische achtergrond. Als de
Gevangen Ziel (de Shulamite) zich bevrijd heeft van de aardse machten (de Koning)
en zich eindelijk rustig toevertrouwt aan haar Hoeder (de Herder), waarom zingt zij
dan plotseling tot conclusie: ‘Vlucht nu, mijn Liefste’? Wijzelf bleven in die strijd
tussen aarde en hemel besluiteloos achter. Dora van Doorn-Lindeman had ons
meegesleept in haar verpletterend zware rol van de Shulamite. De Koning daarentegen
van Herman Schey, de Herder van Peter Pears, het koor kwamen haast nergens heen
door een struikgewas van ondefinieerbaar rumoer, waarin niet meer dan dertien
zorgvuldig afgewogen, en door solisten van het Concertgebouw-orchest zonder
twijfel voortreffelijk bespeelde instrumenten hen verstrikten. Zo ging minstens
twee-derde van het werk verloren. Hoe zal het een auteur, hoe zal het de oplettende
hoorders te moede zijn, die zich de beloften van zoveel verwachting en inspanning
als stuifzand tussen de vingers zien wegglijden? Hoe lang nog zal de Nederlandse
componist behandeld worden en zich laten behandelen (zelfs wanneer hij lid is van
een Orchest-Comité!) als een schuwe ongelukkige die langs de straat bedelt zonder
verlof der autoriteiten?
Wat misschien Het Hooglied had kunnen zijn (verondersteld dat het gecomponeerd
was voor groot orchest), het stralend einde van ons Festival, is ondertussen Britten's
Lente-Symphonie geworden, in een apparaat aan welks voorbereiding,
voortreffelijkheid en schittering niets ontbrak. Ik bewonder steeds de scherpe
intelligentie waarmee enkele Engelsen een landgenoot, die nog jong was, onaanzienlijk
en niet meer dan veelbelovend, kozen tot hun muzikale vaandeldrager, hem zonder
aarzelen, zonder pingelen, zonder de kat uit de boom te kijken, gesteund, gepousseerd
hebben met alle middelen, - en ik bewonder niet minder de trouw, de energie, de
schier onvoorwaardelijke overgave aan zijn lastgevers, waarmee Benjamin Britten
deze vermetele hoop, deze uitnodiging om te bestaan, om d e m u s i c u s te zijn van
een land, beantwoord heeft. Zo deed ook Augustus en zo antwoordden Virgilius,
Horatius. Zo deed Lodewijk XIV, en zo antwoordden Corneille, Molière, Racine,
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Lulli. Alleen met zulke methoden (waarvan wij geen notie schijnen te hebben) wekt
men een muziek die er nog niet is, alleen op zulke wijze sticht men een cultuur. Men
stelt één of weinigen tot voorbeeld, en alle overigen voelen zich aangemoedigd,
uitgedaagd.
De voornaamste eigenschap van Britten's Lente-Symphonie is haar ongelooflijk
naïef, optimistisch, vriendelijk en gezellig accent, zelfs in de passages waar zij even
de onnoemelijke smart herdenkt welke geleden is door verreweg de meeste mensen
die haar horen. Gelijk Haydn in zijn Jahreszeiten (maar met een moderner techniek)
tekent hij eerst in werkelijk suggestieve, maar niet onbekende trillingen, de bevrozen,
verstorven geluiden van de winter. Dan begint alles te kwinkeleren, te tierelieren,
als iemand die tot een gisteren geboren kind spreekt. In 't voorbijgaan, bijna als een
bagatel, herinnert hij zich de jammeren die over de mensen losbraken toen
vlammenschietende pantserwagens Polen binnenjaagden. Een impressionistisch
tafereeltje. Ondanks dat onvergetelijk moment, waaruit zoveel leed en rouw
ontsprongen, die dieper kerfden dan Britten wil erkennen, hervatten koren en orchest
een jubel en een dans, die elk der hoorders, onwillens verheugd, kon meezingen.
Zouden wij werkelijk een gelukkiger toekomst naderen dan wij wanen en durven
hopen? Benjamin Britten, als uitverkoren muzikale stem van een Verenigd Koninkrijk
en zijn dominions, schijnt daarop merkbaar te doelen. Maar zijn symphonie, met al
haar moderne opschik, ruikt zonderling naar de universele welgezindheid van het
jaar 1900. Toen zij voorbij was, dacht ik onweerstaanbaar aan een refreintje mijner
jeugd. Wat moet het Eduard van Beinum, die deze wereld-première dirigeerde met
een onnavolgbare maestria, gespeten hebben, dat het Britten niet gelukte om in deze
symphonie zijn jongenskoor een hele toon, een kleine terts hoger te leggen. Die te
lage intonatie van het oeroud gezang Summer is icomen in, was het enige dat mij
twijfelen deed aan de goede voorspelling van Britten en van het Verenigd Koninkrijk.
Zonder die kleine en blijkbaar onvermijdelijke fout zou Benjamin Britten's
Lente-Symphonie, opwindend, schuimend, triomfantelijk vertolkt door Jo Vincent,
Kathleen Ferrier en Peter Pears, trio van sterren, een onberispelijk meesterwerk
beduiden.
In zijn Hooglied richtte Bertus van Lier zich naar de metaphysische kant der
mensen; Britten's Lente-symphonie beweegt zich uitsluitend langs een louter physische
horizon. Wie herenigt en verbindt deze voorlopige tegenstellingen? Wie hervindt in
muziek haar oorspronkelijke eenheid? Wie geeft ons een verloren geluk in zijn geheel
terug?

Lessen van ons Festival
Als iets voorbij is wat ons in beslag nam zien wij onwillekeurig ernaar terug, en deze
tweede gewaarwording die wij daarbij ondergaan richt ons definitieve oordeel; voor
zover wij kunnen tevens onze wensen, onze plannen.
Wat rijst het eerst op uit onze herinnering wanneer wij onze, louter muzikale,
indrukken van het Derde Holland Festival laten wederkeren in de volgorde die zij
zelf kiezen?
Bij haast iedereen, geloof ik, het reusachtig affiche, rood-wit-blauw, voor de
concerten in de R.A.I., en de verbluffende toeloop naar deze uitvoeringen. Dat affiche,
en zijn enorme, onverwachte repercussie op het nationale gemoed, is het saillante
feit, de revelatie van het Festival. De gebeurtenis. Bij wijze van een explosie, van
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een oproer als 't ware bracht die overstelpende rush een geweldig gemis aan het licht,
en deed mij opnieuw denken over de kwestie van vraag en aanbod in de muziek.
Zulk een zichtbare honger en dorst naar de edelste der geestelijke spijzen mogen
niet ongestild blijven, moeten verzadigd worden. Maar niet met de kruimels, die
vallen van de tafels der rijken. Niet in een kolosaal gebouw, waar elke zachte melodie
(en deze zijn dikwijls de aangrijpendste) de meeste hoorders onmogelijk bereiken
kan en hen onverdiend straft met de kwellingen van Tantalus. Niet op harde,
ongerieflijke banken, hoewel men gaarne veel verdraagt als men bemint.
En ik rekende zo: De 22.000 mensen die een plaats vroegen voor de laatste
uitvoering in de R.A.I. (waar zij een teleurstelling te duchten hadden) zouden tienmaal
de zaal kunnen vullen van het Concertgebouw, waar zij onvergelijkelijk beter zullen
luisteren en genieten.
Zou dat niet te proberen en te organiseren zijn: elke avond van herfst, winter en
lente een goed programma, de uitstekende weergave, voor dezelfde geringe prijs,
met dezelfde voldoening voor allen? Een simpele propositie, nader te overleggen
wat de verwezenlijking aangaat. Het experiment, waartoe die blijkbare honger en
dorst ons verplichten, zou uniek zijn in de wereld. Het kan mislukken, want niemand
weet hoe lang die onverzadigdheid zal duren. Het kan ook lukken en dan zouden wij
alom een voorbeeld worden. Niemand heeft ooit onderzocht hoeveel spijt en verdriet
het bordje ‘uitverkocht’ vertolkte, dat hing boven de ingang tot enkele uren van veilig
muzikaal geluk. Een billijke vraag teleurstellen, is niet geoorloofd. Wij mogen de
duizenden die muziek verlangen niet in ontbering laten.
Het tweede tafereel, dat uit mijn herinnering opstijgt, is een lege ruimte en iemand
die roept bravo, wegens een ontroering die uitweg zocht na de Derde Symphonie
van Willem Pijper. In een bijna lege ruimte. Verschrikkelijk! De symphonie werd
meer dan bewonderenswaardig, werd levenwekkend gespeeld door het Utrechts
Stedelijk Orchest, onder leiding van Willem van Otterloo. Zoals elk lezer der
toelichting van de heer Johan de Molenaar (directeur van het U.S.O.) welke vorige
week in de Groene gepubliceerd is, zal moeten concluderen, of hij wil of niet, was
dit ‘enige concert’ - van Nederlandse muziek - gearrangeerd per toeval, als gunst,
als compensatie voor de ondankbare taak welke dat orchest was toegewezen in de
begeleiding der Balletten van Monte Carlo. Zonder dit persoonlijke en buitenmate
zeldzame initiatief van de Utrechtse directeur zou geen der vier leden van het
Festival-orkest-comité eraan gedacht hebben om onder de voorgenomen manifestaties
een redelijk plaatsje te reserveren voor de kunst van ons eigen land, ons eigen volk.
Het ontbreken van een minimum reclame maakte dat verzuim tot een dubbele fout,
die bij sommige organiseerders van het Festival een verkeerde denkgewoonte verraadt,
welke noodzakelijk moet worden afgeschaft. Wij zouden raadzaam achten dat zij
schuld bekenden.
Het derde beeld dat langs mijn innerlijke horizon oprijst is Carmen en Orfeo van
de Nederlandse Opera. Zij waren een triomf die door de voorstellingen der Wiener
Staatsoper een weinig verbleekte. Geheel ten onrechte. Ons publiek, nog onder de
invloed van de blinde cultus voor buitenlandse cracks, die hier sinds meer dan veertig
jaar methodisch is aangekweekt, bemerkt weliswaar de uitmuntende hoedanigheden
van de N.O., maar schijnt niet te bespeuren dat de Hollandse troep, in alles wat de
opera tot een aannemelijke kunstuiting maakt (decors, regie, spel, belichting,
aankleeding) de Weners aanzienlijk vooruit is, en, zakelijk geoordeeld, nauwelijks
voor hen behoeft onder te doen wat het vocale, zelfs het instrumentale personeel
betreft. De excessieve waardering welke men hier betuigd heeft aan het Weense
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orkest en verschillende zangers, kwamen voor een ruim deel voort uit pure suggestie.
Ik maak gaarne een uitzondering ten bate van de Entführung. Maar de kosten,
waarmee Don Juan en De Rozenkavalier het Festival-budget bezwaard hebben,
hadden nuttiger besteed kunnen worden. Tussen haakjes: Het is zeer jammer, dat om
redenen die met kunst geen verband kunnen houden, niets werd vertegenwoordigd
van achter het IJzeren Gordijn; het is méér dan jammer, dat gedurende drie Festivals
niemand eraan gedacht schijnt te hebben om de kunst van Indonesië te betrekken in
onze nationale manifestatie.
Dan zie ik niets meer behalve een nevelig, gedaanteloos, onbedrijvig oppervlak
van muziek, te Amsterdam en Scheveningen, een reeks conformistische uitvoeringen,
becijferd op ongeveer zestig, waar weinig gebeurt en waarvan weinig rest. Enkele
kleuriger plekken, enkele gestalten duiken op uit die grijze eentonigheid: Jennie
Tourel, die een hele avond weggaf aan een vertolking der nieuwe versie welke
Hindemith componeerde op Rilke's Marienleben. Het was een zeer moedige daad
van Jennie Tourel, en haar begeleider Erich Itor Kahn, volbracht met een
buitengewone toewijding en een gelijke artistieke virtuositeit. Zij bleek echter
vergeefs. Want de laatste versie is niet beter dan de oude. Wegens een volslagen
onbegrip of onverschilligheid voor de achtergronden van de tekst, en ook wegens
integraal gebrek aan authentiek genie, dwaalt de componist onophoudelijk langs ons
heen zonder ons te kunnen pakken of zelfs maar te boeien. Ik vrees dat wij zowel de
vroege als de rijpe Hindemith moeten afschrijven. Zijn Mathis der Maler (te
Scheveningen onder voortreffelijke leiding van Schuricht) klonk verbazend grauw,
bloedarm, fantasieloos en banaal.
Voorts een tweede tekenend punt in deze mistigheid: de ‘Rubayat’ van Lex van
Delden, als noviteit uitgevoerd door Het Nederlands Kamerkoor (met twee piano's
en drievoudig slagwerk) onder leiding van Felix de Nobel. Het was de eerste grote
compositie waarmee een jong auteur in 't openbaar verscheen. Omdat de (Engelse)
tekst van Omar Khayam bij het lezen reeds vrij moeilijk toegankelijk is en een rustige
stilte schijnt te vragen, veel bezonnenheid, gering rumoer, en ook omdat het
kamerkoor zeer slecht uitspreekt (wat hier erg hindert) zou ik niet durven beslissen
of Van Delden de diepzinnige kwatrijnen overal plaatste in een muzikale belichting
die wij later instinctief als de goede zullen aanvaarden. Maar de impressie en het
applaus waren zodanig, dat de eerste hoorders zich gelukkig zouden geacht hebben
met een onmiddellijke herhaling. Aan deze eis werd tot mijn spijt niet voldaan. Dit
was een psychologische vergissing van Felix de Nobel. Jammer! Ik ben nieuwgierig
hoe de zeer intelligente musicus (en criticus) Van Delden zich ontwikkelen zal. Het
schijnt mij dat hij tegenover zichzelf een belangrijke verantwoordelijkheid draagt.
De interesse voor Nederlandse muziek bepaalde zich bij Ernest Ansermet tot
Escher's L'Esprit en deuil. Goede keus. Beperking echter welke niet uit zuiver
muzikale overwegingen verklaarbaar is. Er werd in Holland niet enkel gecomponeerd
dan dat! Carl Schuricht uitte een sympathie welke in ieder geval veelzijdiger was en
hoffelijker. Hij dirigeerde Saul en David, van Wagenaar, de Symphonische Variaties
van Badings, de René van Osieck, wanneer ik de programma's geloven mag, want
wat ze beloofden leek mij voor een reis naar Scheveningen niet voldoende. Maar hij
introduceerde ook de ‘Kleine Ouverture voor sopraan met orkest’ van Marius Flothuis.
Zij speelt zich af in zeven of acht minuten. De tekst (van Christian Morgenstern) is
uiterst romantisch en de sfeer (niet de techniek) die van de Diepenbrock der
nachtelijke hymnen van Novalis. Goede keus. De juistheid en de moderniteit der
expressie zijn dermate overtuigend (in haar begrensdheid) dat ik meer zou willen
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horen van een componist die als zodanig in het Amsterdams Concertgebouw
ternauwernood bekend raakte.
Toch duurde het lang, zeer lang, alvorens het ‘enig concert’ van het U.S.O. verrijkt
werd met een tweede en derde. Deze zijn geleid door Eduard van Beinum, en hun
programma bevatte de ‘Marsyas’ van Diepenbrock, het ‘Concert voor orkest’ van
Bela Bartok, de Lente-Symphonie van Benjamin Britten.
Maak dan zelf uw gevolgtrekkingen. Ik ga af op mijn indrukken en kan niet anders
doen. Misschien bedrijf ik gruwelijk onrecht jegens het Hooglied van Bertus van
Lier, door het niet aan te wijzen als voorbeeld. Ik weet het niet en kan het niet weten.
Behoudens de dingen, die ik signaleer omdat zij ieder en mij troffen, lijkt ons ganse
Festival mij voornamelijk te zijn geweest een uitkienen van data, en van obligatoire
programma's, door een impresario die even goed had kunnen regelen vanuit
Edinburgh, Interlaken, Londen of Parijs. Weinig karakteristieks. Het meeste globaal,
bekend, gecatalogiseerd, archi-beroemd. Wie rijk genoeg is neemt trein of vliegtuig,
wanneer hij iets per ongeluk miste te Florence of elders. Is het de goede manier om
zo luttel mogelijk onpersoonlijk en onnationaal te zijn? De ondervinding zal het ons
wel leren.
Er is eens een keizer gekroond te Frankfurt. Met phantastische pronk van edelingen,
bisschoppen, kardinaals, vorsten, behangen met juwelen en sublieme, pittoreske
gewaden. Van al die praal bleef niets over voor ons dan een Kroningsconcert van
Mozart, die hoopte op een emplooi dat hem te eten gaf. Niets anders is nog levend
voor ons dan dat toenmaals onbegrepen, onaanzienlijk Kroningsconcert. Misschien
was er bij ons derde Festival iets dergelijks? Laten we dus lettend op de toekomst
voorwaarts gaan, zonder ons te verbeelden reeds iets bereikt te hebben.

Tegen een draadloze muziek
Het is een merkwaardige beweging, die door een enkel zinnetje in de Groene van 5
Maart veroorzaakt werd. Men kon daar lezen, naar aanleiding van ‘Een miskend
Orkest’, dat een millionnairs-onderneming zoals de Radio, overal ronselt waar te
ronselen valt, tot in de rangen van het Concertgebouw toe, en om de beurt elk der
Nederlandse orkesten ontreddert door hun tegen ritselende munt de beste krachten
af te troggelen. Men kon er eveneens lezen, welke enorme subsidies Duitse steden,
waar concertzalen en schouwburgen in puin liggen, nu reeds uitkeren aan hun
instrumentale ensembles, omdat zij de waarde beseffen, welke een bloeiende muzikale
cultuur vertegenwoordigt in het leven van een volk, - en op de internationale markt.
Tussen haakjes: op grond van de meest partijdige, onzakelijke, willekeurige,
onverdedigbare ministeriële drogredenen (die hier een zonderlinge overtuigingskracht
schijnen te bezitten) bleek het Twents Orkest een half jaar later even miskend te
mogen blijven als voorheen door de regeerders in Den Haag. Waaruit volgt, dat met
vol recht en niet minder ongerustheid de vraag gesteld moet worden, wie de
lichtvaardige, onkundige, ingebeelde persoon is, die op O.K. en W. aan het
gouvernement adviezen uitdeelt, welker krasse ongerijmdheid een ganse provincie
verbaast en vertoornt. Dergelijk onverstand is te groot om zo maar uit het hoofd te
komen van een minister.
Die andere zaak - het aftroggelen van kunstenaars door een
millionnairs-onderneming - scheen men aanvankelijk geheel natuurlijk te vinden (in
Den Haag althans) of onschadelijk, en zelfs te willen houden voor een puur verzinsel.
Omdat brutalen de halve wereld hebben en de rest er nog bij, meende een autoriteit
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van de Radio (de heer Broeckx eigenhandig) het hier gesignaleerde feit vierkant te
kunnen logenstraffen. Hij wist zonder twijfel wat hij deed en schreef. Want iedere
musicus begrijpt instinctief hoe kwaad het kersen eten is met de beheerders ener
inrichting die over dictatoriale macht en koninklijke geldmiddelen beschikken, die
je morgen beroemd maken of naar de doofpot verwijzen, voor wie je te buigen hebt
als je niet gebroken wilt worden, en die, krachtens hun florissant bedrijf, een zeer
hoge opinie koesteren over zichzelf, ook wanneer zij omgaan met een der negen
Muzen. Maar een feit, zelfs terwijl het nog in 't duister vertoeft en erkend wordt door
bijna niemand, blijft steeds een feit. Voor mij, die over de werkelijke toestand
inlichtingen kreeg van dirigenten op wier woorden ik kon vertrouwen, bewees het
astrante dementi van de heer Broeckx meer een slecht geweten dan de waarheid. En
ik wachtte. De verdere ontwikkeling van het geval scheen mij voortaan bepaald te
zullen worden door de nood. De onvermijdelijke nood, die dwingt om bruggen en
schepen achter zich te verbranden.
Toen kwam uit Rotterdam de brief van Eduard Flipse, hier afgedrukt op 24 Juli.
Zo uit de pen. Spontane kreet van iemand die benauwd en in arren moede zegt: op
zo'n manier kan en mag het niet langer. Het vuur aan 't buskruit. Uppercut en
knock-out voor de heer Broeckx plus vennoten, die nog amechtig in de touwen liggen.
Een klein document dat een beslissende invloed zal uitoefenen op de Nederlandse
muziek, wanneer men haar tenminste veroorlooft om te duren. En denk niet, dat die
duur vaststaat. Denk niet dat de duurzaamheid onzer muzikale cultuur gegarandeerd
is door de zorgen van O.K. en W. Minstens zeven Nederlandse orkesten worden
permanent geteisterd met gebrekkigheid wegens de financiële overmacht, waarmee
de radio hen naar believen ontreddert.
Daarna verscheen op 20 Augustus in de Groene de kalme, totaal passieloze
uiteenzetting der ongelooflijke wanverhouding die door zogenaamde
Rijksbemiddelaars gesticht werd tussen het orkest (of de eventuele orkesten) van
Hilversum, terend op hun zeldzaam hoge boom, in een soort van paradijsje, en de
orkesten van Utrecht, Haarlem, Groningen, Den Haag, Arnhem, Maastricht,
Rotterdam, Amsterdam, het ganse jaar zwoegend en die een minimum steun moeten
afbidden van Rijk en Gemeente.
Alle lof voor de heer Van Zuylen, administrateur van het Residentie-orkest, die
zulke schrijnende en redeloze onrechtvaardigheden, zulke verderfelijke reglementering
koelbloedig kon vermelden. Wat mij betreft, het is mij niet gelukt die verordeningen
te lezen zonder verwondering en ergernis over zoveel wanbegrip, overbodige
bedilzucht en zelfs onmenselijkheid. Wie waren of wie zijn deze zogenaamde
Rijksbemiddelaars, die tussen het orkest (of de orkesten) van Hilversum en de overige
Nederlandse orkesten een onmotiveerbaar verschil in salaris-standaard bepaalden,
dat alle Hollandse instrumentale ensembles (uitgezonderd het Concertgebouw... maar
dat staat te bezien) doemt tot minderwaardigheid en onstabiliteit? Zijn deze dwazen
bij toeval nog in functie? Aan de deur met hen. Zo spoedig mogelijk. Zij behoren te
verdwijnen, en 't beste is dat wij de naam nooit kennen van hen die zeven orkesten
eigendunkelijk rantsoeneerden.
De serie waarschuwingen tegen het desorganiserende bedrijf van Hilversum werd
voortgezet door een brief van Paul Cronheim, directeur der Nederlandse Opera,
gepubliceerd in ons nummer van vorige Zaterdag. Men zou het niet geloven, als 't
niet zwart op wit gedrukt stond. Ook het orkest der instelling, die op de zwaarste
lasten zit, die de meeste technische moeilijkheden te overwinnen heeft onder precaire
omstandigheden van allerlei aard, betaalt zijn cijns aan de ridders van Hilversum.
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Het wordt netjes afgeroomd ten gerieve van een nieuw orkest dat de Radio nuttig
acht, en waarvoor een post is uitgetrokken van circa zeshonderdduizend gulden per
jaar, enkel aan salarissen voor de instrumentalisten en ongerekend alle verdere
uitgaven.
Bij het beschouwen van deze geen enkel muziekbelang ontziende
slopingswerkzaamheden, die een slecht geadviseerde regering heeft mogelijk gemaakt,
doet de vraag zich voor of er verband ligt tussen het artikel van de heer Willem Vogt
in de Radiobode van 29 Mei, getiteld ‘Tolheffers op Cultuurgoed’, en de methodische
ontwrichting van het Nederlands orkestwezen. Zonder doekjes erom te winden en
onder het hypocriete voorwendsel dat de gewoonste dingen handenvol geld verslinden,
en dat het eigenlijk niet fatsoenlijk is om een kunstwerk te verhuren als ware het een
fiets, onderneemt de listige potentaat van de Avro (die het nieuwe orkest ronselt)
een pleidooi voor de afschaffing van de auteursrechten. Voorlopig alleen de rechten
der componisten, die 60% zijner dagelijkse programma's vullen. Voorlopig alleen
het schamele loon der componisten, die hij gaarne aan handen en voeten gekluisterd,
en mèt hun kunst, aan zijn industrie weerloos zag overgeleverd. Maar pas op,
letterkundigen, schrijvers, dichters, dramaturgen! Denk aan het spreekwoord: als het
eerste schaap over de dam is volgen er meer. De bedrieglijke en huichelachtige
redeneringen van de heer Willem Vogt zijn schitterend bestreden en weerlegd door
een collectief schrijven van het ‘Genootschap van Nederlandse Componisten’ in het
Juni-nummer van ‘Federatie’, orgaan der Nederlandse beroepsverenigingen van
kunstenaars. Omdat ik de passiviteit ken en ducht mijner tijdgenoten (arme schapen!)
lijkt dit alleenstaand verweer mij verre van genoeg. Onze hele pers had unaniem
moeten protesteren tegen een propositie, welke de kunstenaars wil terugvoeren naar
een middeleeuws knechtschap. Het idee schijnt u dol? Het blijkt niet t e dol om
onderwijl los rond te kunnen lopen tot de huidige dag.
Tegenover de consequente desorganisatie-pogingen van ons orkestwezen doet
zich ook de vraag voor, of er verband ligt tussen de manipulaties der Radio en het
boekje ‘Toekomstmuziek’ van Jaap van Ginneken, dat dato 1948 verscheen bij Brusse
te Rotterdam. De auteur (een naïeve radiomaniak) voorspelt daar het einde der
concertzalen binnen afzienbare tijd, binnen enkele tientallen jaren, ‘als onze
symphonie-orkesten zullen gemetamorphoseerd zijn in kleine ensembles, die in
allerlei soorten studio's te vinden zullen zijn, maar niet meer in onze concertzalen’.
Jaap van Ginneken is volstrekt geen leeghoofd. Hij kan echter niet ordelijk denken
noch schrijven. Alle symptomen van een vermeerderende begeerte naar een direct
en lichamelijk contact met de muziek, dus naar de concertzaal, interpreteert en
kleineert hij volgens zijn gekozen standpunt. Wanneer hij b.v. onloochenbaar
constateren moet dat de jeugd-concerten (met een orkest in vlees en bloed, met min
of meer ‘klassieke’ programma's) een onmetelijk succes hebben, dan diminueert en
denigreert hij dit zuiver menselijk, ik zou haast zeggen zuiver organisch, biologisch
verschijnsel als tijdelijk en voorbijgaand. Hij heeft niet het flauwste benul ervan dat
kinderen die muziek hoorden uit een wonderbaarlijk kastje of doosje, deze muziek
vroeg of laat ook zullen willen opspeuren en ondervinden in haar oorsprong, in haar
onmiddellijke werkelijkheid. Want zo zijn de kinderen, en zo zijn de mensen die het
geluk der onbevangen fantasie niet lieten afsterven: zij willen altijd weten hoe iets
gebeurt, hoe die wonderen verricht worden, en zij zullen altijd wensen daarbij
aanwezig te zijn met hun persoon. Wie zou durven ontkennen, dat kleine en grote
mensen immer verlangen om tot de bron te gaan der dingen? Van toverkastje naar
de concertzaal? Wat kan natuurlijker zijn? Hoe is het bestaanbaar dat iemand zoiets
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niet voelt en begrijpt? Wanneer Jaap van Ginneken noodzakelijkerwijze constateren
moet dat er in Amerika 200.000 schoolorkesten bestaan die zich allemaal in min of
meer ‘klassieke’ muziek oefenen, dan verklaart hij die millioenen jongens en meisjes
eenvoudig als geniepige veinzertjes, die aan heel iets anders denken (aan een hot,
aan een swing, aan een be-bop) terwijl zij daar Mozart of Haydn of Bach zitten te
spelen. Wat weet hij ervan?! Hij decreteert dit zo maar gewoonweg. Autocratisch.
Ten gerieve van zijn Radio, die alle orkesten en alle concertzalen zal doen verdwijnen.
Ziehier wederom een idee dat blijkbaar niet te dol is om los rond te lopen. Wij
zullen daarover waarschijnlijk nog een woordje samen wisselen. Ik heb niet de
geringste lust om Jaap van Ginneken en consorten vrij te laten goochelen met hun
frauduleuze argumenten.
Caveant consules zei Paul Cronheim. Inderdaad. Als onze Rijksbemiddelaars
voortgaan met te doen wat zij misdeden, zullen wij een fameuze ondergang bijwonen
van onze gehele muzikale cultuur. Van wat wij zijn en kunnen zijn. Maar wij zullen
hen oordelen als medeplichtigen aan die ruïne. Wie componeert, wie musisch denkt,
dicht en schrijft, moet met alle macht trachten te verhoeden dat hij werkt voor
niemand.

Raak niet aan het orkest
Na elke muziekloze Augustusmaand zie ik het orkest terug als iemand, die van een
lange reis rustig thuis komt, waar altijd ergens feest is. Het verbaast me dikwijls zelf
hoeveel ik houd van het orkest. Meer dan van het onovertrefbaarste stadsgezicht;
meer dan van de prachtigste schilderijen; meer dan de boer van zijn akker; meer dan
van de beste wijn, van de mooiste luchten. Meer dan van alle bekende tovers en
extasen. Omdat ik ondervond wat er in zit; wat er uit gehaald kan worden.
En ik houd niet speciaal van dit of dat orkest (hoewel ik natuurlijk automatisch
eerst denk aan het Amsterdamse, dat ik nog altijd weergaloos vind, wat de een of de
ander, die in Amerika geweest is, ook moge beweren), maar ik houd van het orkest
als zodanig, het Orkest als entiteit, het Orkest als wezenheid, als het volmaaktste en
bewonderenswaardigste der levende organismen, die door de mens, door de aarde,
misschien wel door de hele kosmos zijn voortgebracht.
Het orkest is van alle scheppingen de buitengewoonste, de ongelooflijkste, en ook
de aangenaamste, voor wie er naar leert luisteren. Het heeft meer dan vijftig eeuwen
gevergd om dat orkest stuk voor stuk op te bouwen zoals het is: het edelste,
vernuftigste, nuttigste, magnifiekste der dingen, overal waar een orkest bestaat.
Wanneer ik Chinees was ging ik een verhandeling schrijven, waarin ik het orkest als
spiegel zou voorhouden van de best denkbare der hemelse en aardse functies, van
de evenwichtigste verhoudingen, de meest harmonische van alle maatschappelijke
samenlevingen, die een sociaal hervormer zich verbeelden kan, en ten slotte als een
bewijs, dat de stoutste utopie verwezenlijkbaar is, eenvoudig omdat wij haar, op
kleine schaal weliswaar, maar in levende en levenwekkende werkelijkheid voor ons
hebben op elk podium waar een orkest verschijnt.
Zie slechts: Van de honderd musicerende mensen in een orkest zijn allen
verschillend en allen gelijk. Ieder werkt op zijn eigen manier, in zijn eigen rhythme,
met zijn eigen klank mede aan een gezamenlijke taak, die is het verwekken van de
hoogste, de rijkste, de verstandigste en de onschadelijkste, de heilzaamste der
fantaseerbare vreugden. Voor deze arbeid ontvangen allen eenzelfde beloning, of
behoren haar ten minste te krijgen. Geen enkele van allen kan wegblijven, even
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weinig als een der zeven kleuren zou kunnen uitvallen in het prisma van het licht.
Wie van allen zou ik willen verruilen? Wie van allen zou ik willen missen? Een fluit,
een viool, een harp, een trompet, een bazuin, een contrabas, een klarinet, een hoorn,
een fagot, een hobo, een saxophoon? Geen dezer instrumenten zou kunnen ontbreken.
Zelfs niet pauken, trom en bekken. Op het juiste moment doet ieder zijn onmisbaar
werk in het grote geheel, in de ordening van een zingend firmament, waaruit de
leven-vermeerderende energie voortvloeit, die alle harten oprukt in haar cadans. Hoe
begrijp ik de lust, de wellust van de ware dirigent (maar die zijn er niet veel) om als
gelijke met honderd verschillende gelijken zulke reien in vriendschappelijke bezieling
te regelen! Wanneer ik Chinees was zou ik mijn verhandeling besluiten met deze
goede raad: raak niet aan het Orkest. Houd het met eerbied en de liefdevolste zorg
in stand. Wie het Orkest benadeelt, verstoort de orde van het zichtbare en onzichtbare,
de harmonie van maatschappij en staat, van hemel en wereld!
Het geeft me altijd een opwelling van de diepste gerustheid, van kalme blijdschap,
een begin van verrukking, telkens wanneer ik het geluk heb te merken, dat zulke
meningen accoord gaan met de spontane, intuïtieve gewaarwordingen en reacties
ener dichte volksmenigte, die dezelfde aandoening verwacht van een orkest als ik,
en zonder twijfel in dezelfde graad. Wij hadden om het seizoen te openen twee zulke
uitvoeringen. De eerste op Zaterdagavond in het Concertgebouw; de tweede op
Zondagavond in de Apollohal. Beide uitverkocht. Beide onder een tropische
temperatuur. De ene werd gedirigeerd door Van Beinum, aan 't hoofd zijner vermaarde
instrumentalisten; de andere door Nico van der Linden, leider van een pas opgericht
ensemble, het Amsterdams Philharmonisch Orkest. Geen der twee programma's had
concessies verleend aan een hypothetische populaire smaak. Beide kozen een violist
als solist (Herman Krebbers en Theo Olof), en Van der Linden zelfs durfde het wagen
(met succes) om een zo ijl, ragfijn, intiem werk als de Kleine Nachtmuziek van
Mozart en het concert van Mendelssohn te doen klinken in de enorme ruimte van
een sportgebouw.
Het zou natuurlijk geen zin hebben om de twee uitvoeringen in haar kwaliteiten
van voordracht aan elkaar te toetsen, ondanks de reeds zeer waardeerbare verdiensten
van het debuterend orkest. Maar wel mag de psychische atmosfeer vergeleken worden
van beide zalen. Ik zou daarom niet willen vragen: hebt gij de muziek gehoord,
Cherubini's Anacreon-ouverture bij de een, Weber's Oberon-ouverture bij de ander?
Ook niet: hebt gij het applaus gehoord, en zijn daverende vlagen?
Om evenwel het milieu te kenschetsen, met alle bewondering voor een soort van
mirakel, dat collectief verricht werd, behoef ik enkel maar te vragen: Hebt gij de
stilte gehoord? Want de stilte was zodanig, dat zij hoorbaar werd bij wijze van
innerlijke, bijna bovenzinnelijke uiting. In het Concertgebouw, gevuld met
vijf-en-twintig-honderd, voor het merendeel jonge mensen, was zij indrukwekkend.
In de Apollohal, waar zes duizend haast uitsluitend vertegenwoordigers der komende
generatie tezamen waren, met haar goede, animale, aardse reuk van gemaaid gras,
of van hooi, of van open water en wind, was die stilte overweldigend, meeslepend,
en in haar onuitsprekelijke tastbaarheid een factor van emotie, vervoering, ik mag
veilig zeggen adoratie, als zodanig, als pure, absolute stilte, de stilte der aandacht,
de stilte waar men naar niets meer luistert dan naar stilte, met al de beloften en
verwachtingen der stilte van een zomerse morgen en de lange schaduwen der grote
nieuwe zon. Zoals volgens de bijbelse tekst God was in een briesje, zo hoorde men
hier iets waarlijk goddelijks uitgaan van de stilte ener onafzienbare jeugdige
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mensenmassa, waarvan de bontkleurigheid deed denken aan een parterre van bloemen,
aan de serene gloeiing der bloeiende bollenvelden in de lente.
Terwijl de jeugd met een dergelijke zwijgend-hartstochtelijke verbeiding de
muzikale vonk tegemoetgaat, kom mij dan niet aan boord - modernerige ‘profeten’
als Jaap van Ginneken - met praatjes en geruchten, dat binnen dertig jaar het
symphonisch orkest en de concertzaal zullen verdwijnen; dat wij allen zullen hokken
rondom een houten doos, die klankjes en beeldjes uitzendt. Kom me dan niet aan
boord met beweringen, dat door de Radio een andere muziek gebaard zal worden;
dat de Radio met hare electrische guitaren, uitheemse trommetjes, gong-reflectors,
galm-effecten, stereofonische oren, en ik weet niet wat nog, alle partituren van zeven
voorbije eeuwen in stof en as zal leggen.
Ik moet er om lachen. Want de Radio (en ook de bioscoop) heeft sinds
vijf-en-twintig jaar de tijd en de middelen gehad om een model van stijl te leveren,
dat goed genoeg bevonden wordt om te duren en te gebruiken als voorbeeld, norm
en canon. De fameuze Radio en de bioscoop hebben dat geprobeerd over de hele
wereld. Nergens is het hun gelukt. Alom bleven Radio en bioscoop, en zal ook de
televisie blijven, een min of meer vale en vage weergave der werkelijkheid. De Radio,
en haar aanverwante bedrijf der bioscoop (voor zover het de muziek betreft) is niet
verder gevorderd dan een enigszins geperfectionneerd telefoontoestel. Ik heb het
nodige respect voor een wetenschap, die klank en beeld verandert in electriciteit en
van snelle electrons wederom beeld en klank maakt. Geen ingenieur echter fabriceerde
tot nu toe een ‘microphoon’, die even nauwkeurig en volledig hoort als het menselijk
oor. Geen ingenieur vond tot dusverre de loudspeaker, die een orkestraal geluid (met
al zijn hoogten, laagten en tussen-stemmen) integraal weergeeft. Wij, zogenaamde
intellectuelen, schuiven die gebrekkigheden van ons af, verdoezelen ze, en betuigen
ons tevreden omdat onze geluidjes weerklinken over de aarde. Het kan ons weinig
schelen, in onze ijdelheid of er iets verloren gaat bij deze gemakkelijke circulatie
van onze stemmetjes.
Zo echter oordeelt blijkbaar niet de jeugd. Zij vergenoegt zich geenszins met de
schijn. Integendeel. Die schijn drijft haar naar de werkelijkheid. Naar de bron van
wat het electrische kastje (met vijf, of met vier-en-twintig lampen) haar influistert
of toeschreeuwt. Dat hangt af van een knop en verandert niets aan de zaak. De jeugd
wil terug naar de bron, naar de oorsprong.
Die geneigdheid der jonge mensen is duidelijk, en verheugend als voorspelling.
En toch, juist daarom, als ik een Chinees was van de oude stempel (zijn er nog?) zou
ik naar de scherprechter en zijn zwierend mes elk dergenen verwijzen, die loze
vertelsels rondstrooit over de vergankelijkheid van het uit de vrucht der eeuwen
langzaam geboren orkest. Ik zou de beul roepen voor ieder, die met lichtvaardige
laster en verdachtmaking de bron vertroebelt, de orde bedreigt van gemeenschap en
staat. Al deze lieden ener overmoedig verwaande Radio zou ik dwingen tot de stilte
der Apollohal, om wederom het goddelijk geluid te vernemen, dat sinds eeuwen
klinkt en nog verdere eeuwen klinken zal.
Dit zegt mij de jeugd van ons volk, de jeugd, zover ik kon nagaan, van alle andere
volken.

Richard Strauss exit, laatste der groten
Van de lange rij der eigenaardig georganiseerde wezens die natuurlijkerwijze muziek
voortbrengen, alsof muziek het zuiver chemisch product zou kunnen zijn der
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gezamenlijke werkingen van het onderhuidse lichaam, is Richard Strauss de laatste
geweest.
De rij dezer zonderlinge phenomenen begon aan het einde der middeleeuwen en
werd tot de middag van 8 September onafgebroken voortgezet
Vanaf het jaar 1500 (om niet vroeger terug te gaan) heeft er in Europa altijd ergens
een mens geleefd als Orlando Lasso, Palestrina, Scarlatti, Lulli, Händel, Bach, Haydn,
Mozart, Schubert, Mendelssohn, Liszt, Saint-Saëns, Reger, Richard Strauss, die
onder alle omstandigheden het centrum bleek van reflexen welke hij zonder enige
moeite weergaf in notenschrift. Hoe de techniek was, waarvan zo'n
muziek-producerend mens zich bediende, eenvoudig of gecompliceerd, gemakkelijk
of moeilijk, maakte niet het geringste verschil. In het stadium van kunnen dat een
dergelijk organisme belichaamde, speelde de technische kwestie slechts een
bijkomstige rol. Tegelijk met de muziek welke het voortbracht bezat het de
vaardigheid om haar onbelemmerd te uiten.
Voor de eerste keer sinds zulke zeldzame wezens geboren werden, ontbreekt hun
een opvolger. En de breuk van een verwonderlijke continuïteit, de stremming van
een geheimzinnige stroom, het afsterven van een oude en buitengewoon merkwaardige
dynastie, van een onverklaarbaar ras, is wel de treffendste bijzonderheid welke te
vermelden valt bij het heengaan van hem, wiens bestemming was de uitmuntendste
te zijn van een onder duizend toevalligheden geselectionneerde mensensoort, dat
geen andere taak scheen te hebben dan het leven der dingen en de betekenis der
dingen te interpreteren door muziek.
Want waar ik ook zoek over de wereld, onder de componerende mensen, die sedert
meer dan zestig jaar de tijdgenoten, de collega's waren van Richard Strauss, nergens
vind ik iemand die hem in louter physiologische geschiktheid om de verschijnselen
te transformeren tot muziek, geëvenaard, laat staan overtroffen heeft. Ieder kan
zoeken wie wil. Een betere machine om al wat gebeurt, en zelfs wat gebeuren gaat,
weer te geven in een vorm van aandoenlijk geluid, een daarvoor bruikbaarder
instrument dan Richard Strauss, zal men bij geen volk der laatste halve eeuw kunnen
aanwijzen. Als muziekmakend organisme was hij veel en veel vernuftiger, vollediger
en doelmatiger geconstrueerd dan Strawinsky, Honegger, Milhaud, Hindemith,
Prokofjef, Pijper, Schönberg, en nog een aantal anderen. Hij toonde altijd één, twee,
drie of meer kostbare hoedanigheden te bezitten, waardoor hij ieder der
persoonlijkheden, die met hem te wedijveren hadden, overtroeft. Of men het
phenomeen Strauss in zijn geheel beschouwt, dan wel of men zijn eigenschappen
afzonderlijk keurt, onder geen enkele gezichtshoek ontmoet men zijns gelijke. Hij
was een dirigent die het hoogste bereikte met het soberste gebaar, en die een feilloos
instinct had voor het innerlijke leven ener compositie Hij was een pianist met een
ongelooflijk subtiele aanslag. Hij was een volleerd theoreticus van het orkest. Hij
was een meester van de architectonische bouw in klanken. Hij was een goed schrijver.
Hij was een technicus van de allereerste rang die aan elke inval welke een rijke
fantasie hem suggereerde, de definitieve en adequate gestalte schonk. Ieder zijner
voornaamste symphonische partituren bevat minstens één passage die vandaag nog
kan gelden als voorbeeld, als aansporing, zelfs voor wie alles kent wat tussen 1914
en 1949 gecomponeerd is. Speciaal reken ik hiertoe ‘de Veldslag’ uit Ein Heldenleben.
Strauss openbaarde in dit en dergelijke fragmenten niet alleen compositorische
mogelijkheden die tot heden toe instructief zijn voor wie hen zakelijk bestudeert.
Strauss toonde daar eveneens dat de macht hem vergund werd om door te dringen
tot de kern der dingen waar de beweging begint, en bij middel van klanken, welke
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steeds hun demonische meeslepingskracht zullen behouden, verkondiger, voorspeller,
waarnemer, opvanger te zijn van energieën in aantocht uit de ongeweten verte, die
hij beurtelings vertolkte als Azraël, de zingende, lokkende bode der verdelging,
beurtelings als brenger van betere boodschap.
Uit deze overwegingen kan worden afgeleid hoe gaarne ik Richard Strauss
bewonderd, vereerd, bemind, en zelfs aanbeden zou hebben. Gelijk iedereen die zich
interesseert voor muziek, heeft Strauss mij een leven lang vergezeld, want
onophoudelijk was de wereld vervuld van zijn faam, van zijn rumoer. Wie toenmaals
uit de heimelijke onbewustheid der jeugd langzaam of snel, geheel of half ontwaakte
aan de rand der helle werkelijkheid, bespeurde geen onderscheid tussen het geluid
der eeuw en het geluid van Strauss. Gelijk een voorzichtig dier bij de grenzen van
een bos de lucht opsnuift welke uit de open horizon komt aangewaaid, zo kon men
toenmaals reeds in de geruchten der eeuw Strauss gewaar worden, en de wordende
eeuw in de geruchten van Strauss.
Wat zei ons, op de drempel vanwaar wij in de toekomst traden, het twee-enig
geluid dat wij met onzichtbare voelhorens analyseerden? Het had een gemengde,
troebele tint. Er was iets goeds in en iets kwaads; iets edels en iets laags; iets oprechts
en iets gelogens; iets waarop men gerust vertrouwen kon en iets dat men schuwen
moest als men niet in een klem wilde raken of onder de loop van een geweer; iets
geweldigs en iets pietluttigs; iets grandioos' en iets spietsburgerlijks; iets
revolutionnairs en iets conventioneels; een belofte van grootheid die nooit ten volle
verwezenlijkt werd; een hoop op hernieuwing die altijd steken bleef in het oude. En
al wie het geluid van Strauss opsnoof voelde bij de eerste seconde zijn bedwelmende
verleiding, maar wist ook op dat ogenblik dat men nimmer zich erin zou kunnen
versmelten, vergeten, dat het nimmer zou lukken zich ermee te vereenzelvigen, zoals
men tot de gelukkige, boven-persoonlijke eenheid en evenwicht kan worden
opgedreven door het geluid van Mozart, Bach, Beethoven, Debussy, of een der
overige componerende mensen, van wie het gerucht en zijn mysterieuze geur ons
aandeden als totaal betrouwbaar. Zelfs degenen die elke muziek van Richard Strauss
onvoorwaardelijk aanvaardden (en zij waren legio als de duivels uit het evangelische
verhaal) hebben in hun binnenste al haar vermomde, verbloemde gebrekkigheid en
ontoereikendheid geraden, geweten, beseft, vanaf het eerste moment dat zij haar
hoorden.
Het is een grote vergissing om Richard Strauss te rangschikken onder de tolken
ener ‘fin de siècle’, met alles wat dat insinueert en impliceert van vermoeids,
ziekelijks, decadents. De Strauss der beste, revolutionnaire periode, de Strauss van
Don Juan, Tyll Eulenspiegel, Tod und Verklärung, Ein Heldenleben, en zelfs van de
Symphonia Domestica, was niet het einde ener eeuw, maar het begin ener aera
waarvan het karakter nog onbeschreven lag als de wassen plaat die wacht op de
trilling der naald die haar zal kenschetsen. Strauss was geen teken van verzwakking.
Hij was een uiting der oerkracht, die zelf nog niet wist of zij een minus ging beduiden
of een plus
Zou het mogelijk zijn geweest om die mens Strauss en zijn weifelende dynamismen
tot het nuttigst resultaat te leiden, te nodigen, te dwingen desnoods naar het doel, dat
voor ieder onzer het heilzaamst gebleken zou zijn? Ik geloof het stellig.
Maar dan hadden de zogenaamde musicologen, die wegwijzers zijn, een andere
norm moeten gebruiken dan die der passieve, objectieve inwilliging van een
verschijnsel. Dan hadden de handhavers der onvergankelijke wetten, de critici, zich
anders moeten gedragen.
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In de samenleving waar hij te werken, te scheppen kreeg, is een menigte van
aanvallers op Strauss afgesprongen, die hem toeschreeuwden: zo moet je niet
componeren. Je componeert tegen alle regels die wij op het conservatorium leerden.
Je componeert anders dan wij; anders dan iedereen. Je hindert ons. Je doet ons te
niet met die toverigheid waarmee je het publiek meetroont als de rattenvanger van
Hameln, als de heer Halewijn van het liedje.
Niemand was in dat isegrimmig philistreuze Duitsland, dat toen op onze aarde de
toon aangaf (helaas!), niemand was daar intelligent genoeg om te zeggen: ‘Pas òp,
Strauss! Wij vragen je niet om te componeren volgens de regels van Bach, Beethoven,
of wie dan ook. Elke klank, waardoor wij horen dat je geen conformist bent, doet
ons plezier. De macht die je uitoefent over de mensen doet ons plezier. Wij willen
je bewonderen en volgen tot waar je ons voert, en verder nog. Denk echter aan de
woorden van Nietzsche: ‘Word die je bent.’ Wij begroeten je als een genie. Wees
dat genie!
Die aanmaning is er niet geweest. Ja toch! Zij heeft niet ontbroken. Zij was er
reeds in 1898 door de stem van Romain Rolland in Frankrijk, door de afwijzende
waarschuwing van Alphons Diepenbrock in Holland. Die vermaningen waren te
zwak om gehoord te worden door Richard Strauss. En hij is willoos de Duitse gang
gegaan tot het vijf en tachtigste jaar van zijn leeftijd. Hij heeft ten slotte alle
verwachtingen der musicologen bevestigd. Werk op werk stapelend dat niemand
bevredigde en dat door millioenen werd toegejuicht, begoochelde hij en ontgoochelde
hij allen in dezelfde mate.
Zo werd de stem der Anima Mundi, zo werd het voortreffelijkste der bereikbare
menselijke organismen vernederd tot een poespas. Wanneer Richard Strauss niet zo
groot is geweest als ieder van ons wenste, dan ligt de schuld daarvan bij allen die
hem zestig jaar lang verhinderd hebben te worden wat hij was, wat hij had kunnen
en moeten zijn. Hij, Strauss, geluid der wereld, is geen miskend genie geweest. Hij
was een genie dat onder de druk van ieders tekort zich niet voltooid heeft, zich niet
voltooien kon.

Avonturen van het lijf
In een optimistische redevoering, onlangs gehouden over de voedselvoorziening der
wereld, heeft Sir John Russell, de vermaarde Engelse landbouw-scientist, enige
termen gebruikt, die onverwachte, zonderlinge vergezichten openen, ook zonder dat
men de fantasie buitengewoon laat werken.
Het ging erover, dat een enkele stier, ten gevolge van een geschikte aanlenging,
per jaar 10.000, zelfs 15.000 koeien kan bedienen, en dat men overigens het middel
gevonden had om geheel maagdelijke vaarzen (‘Virgin heifers’) door eenvoudige
injectie van een chemisch preparaat, te veranderen in overvloedige fonteinen van
melk. Sir John voorspelde dat de van ouds bekende stier, die vroeger goddelijke eer
genoot, weldra een armzalig anachronisme zal worden - uitgezonderd en daargelaten
een kleine, selecte aristocratie.
Om de waarheid te zeggen kwam hierbij de gedachte mij in 't brein, dat iets
dergelijks ook ons te wachten staat. Het kan een paar eeuwen talmen, want het lichaam
van de mens heeft meer tijd nodig om tot volle wasdom te geraken dan de dieren
waarmee de biologen hun verbeteringsexperimenten verrichten. Het kan ook een
kwestie zijn van weinige jaren, de spanne ener generatie, wanneer diverse
onvoorzienbare toevallen een beetje meehelpen. In de kliniek van een of ander
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wetenschappelijk instituut zullen menselijke wezens verschijnen, waarvan de kracht,
het verstand, de levensduur, elke tot dusverre gebruikelijke maat belangrijk
overschrijdt. Zullen zij ook andere hoedanigheden bezitten, de eigenschappen b.v.,
welke door de mengpot der natuurlijke teeltkeus werden gedistilleerd om een Socrates
te maken, een Boeddha, een Apollonius van Thyane, een Homerus, een Praxiteles,
een Raphael, een Mozart, een Vincentius van Paulo? Dat is lang niet zeker. De
moderne alchemisten, die door een weloverwogen regeling der chromosomen het
met super-kracht, super-verstand en super-duur begiftigde mensentype zullen
verwekken, vinden misschien de aanwezigheid van sommige morele, ethische
neigingen (zoals goedheid, barmhartigheid, rechtvaardigheid, welke reeds Nietzsche
aan de dijk zette) helemaal overbodig, of ten minste niet onmisbaar, of zien nog geen
kans zich daarover te bekommeren. Het zou best kunnen gebeuren, dat de toebedeling,
de dosering van verschillende psychische eigenaardigheden langs mechanische weg
veel moeilijker blijkt dan het verkrijgen van zuiver of bijna zuiver lichamelijke
voortreffelijkheden. Dat is zelfs zeer waarschijnlijk. Die onderzoekingen zullen tijd
vergen. Want een zaadje zal telkens boom moeten worden om de kwaliteit der
vruchten er van te kunnen proeven. Om met enige zekerheid te weten of wij een
mens fabriceerden van het type Tamerlan of van het type Amenophis IV, van het
verdelgend of van het bouwend soort.
De tijd die zulke experimenten eisen is van totaal ondergeschikt belang, wanneer
men ze beoordeelt onder de meest uitgebreide gezichtshoek. En ik zie geen ruimere,
geen reëlere dan deze: Zodra het doel wordt bereikt, dat in tien, twintig laboratoria
over de ganse wereld het vernuft van een aantal geleerden bezig houdt, zodra de
juiste mixtuur is gevonden, zullen wij zitten met een opkomend ras van creaturen
die boven ons uitsteken gelijk de ceder van de Libanon boven alles wat rondom hem
opbot. Met een kleine, selecte aristocratie, oneindig gevaarlijker dan die der brave
stieren van Sir John. Deze goede beesten leidt men aan een riem, men tapt hen af,
en voor de vervaarlijkste zal er altijd een torero zijn. Verbeeld u geen ogenblik, dat
een geperfectionneerd mensen-exemplaar zich dergelijke grapjes zal laten welgevallen.
Wij mogen ondertussen veilig geloven, dat die selecte aristocraten in aantocht
zijn. Het is al lang geleden dat zij uit de afgrondelijke schoot der gedachte opdoemden
als de eerste schimmen van een wens en een droom die gestalte zoekt. Tachtig jaren
terug werden zij verkondigd door Zarathustra en hij noemde hen Uebermensch. Men
heeft veel gesold met dit woord. Maar als gij de inhoud ervan wilt kennen, en als gij
wilt weten hoe die adellijker mens er ongeveer zal uitzien, lees dan met behoorlijke
aandacht de hoofdstukken van dat boek, welke de Genesis moesten beduiden van
een nieuwe bijbel. Lees dan nog eens de parodie op de globale vertegenwoordigers
van intellect en kunst, die wordt afgespeeld bij het Ezelsfeest in het hol van
Zarathustra. De opinie van Nietzsche was, dat de besten onzer nog niet verder kwamen
dan het i-a, i-a, het ja en amen van het balkend grauwtje. En te drommel, vandaag
de dag heeft hij meer en meer gelijk.
Het is ook al royaal dertig jaar geleden dat de lyrische profetieën van Zarathustra
door een Frans bioloog werden omgezet in een theoretische methode en een practische
handleiding. Zijn naam schiet me niet te binnen, omdat hij minder beroemd werd
dan hij verdiende.1) Als wij het Parijse ‘S.V.P.’ reeds hadden, zou ik dat even opbellen.
Maar hoewel ik vergat hoe hij heet, het heugt mij uitstekend wat er wordt onderwezen
in de studie welke hij titelde: ‘Le Haras humain’. Hoe zullen wij dat vertalen? ‘De
menselijke stoeterij’? of: ‘De menselijke fokkerij’? Laten wij niet kibbelen over een
1) Bedoeld is Charles Binet-Sanglé.
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woord. De zaak komt op hetzelfde neer. Slechts in uiterlijke gedaante toonde dit
ideale menselijke product verschil met Sir John Russell's aristocratische stier. Zijn
essens zou u thuis worden bezorgd in een flaconnetje met het etiket van oorsprong
er op. Tussen de verscheidene mogelijkheden van structuur, karakter en begaafdheid
zouden de dames mogen kiezen als in een catalogus. Deze voorloper der ‘kunstmatige
inseminatie’ publiceerde bovendien een zeer nuttig vademecum over de ‘euthanasie’,
dit wil zeggen de aangenaamste manier welke een geleerde kan bedenken om de
aarde en het leven te verlaten.
Het domein der virtuozen van de gedirigeerde teeltkeus zal vermoedelijk
onbegrensd blijken. Volgens de jongste berichten bevrucht de naald van een dokter
nu ook de koninginnen der bijen met een extract van uitgezochte hommels, dat aan
deze hoogvliegende minnaars wordt afgepompt met een spitsvondig instrument,
waardoor men de bruiloftsceremonie in het stralend stratosferische azuur overbodig
maakt, doch daarentegen stoerdere arbeidsters en vlijtigere honingzoeksters gewint.
Maar naast de kunstmatige insemineerders verscheen onderwijl nog een ander
soort van bevorderaars der mensheid, en van versnellers harer wording: De zoekers
naar de parthenogenese, wat niets anders betekent, dan dat de maagd zal baren zonder
medewerking van enig mannelijk beginsel. Waarom vingen zij hun pogingen aan
met de zee-egel? Ik weet het niet; doch ze lukten. Zij ontdekten dat men het ei van
dit curieuze, bolvormige diertje slechts heeft te behandelen met een thermischen
schok, het wat kouder of warmer maken van het ei dat splijt, om een nazaat te
verkrijgen zonder zaad. Is het niet subliem en fantastisch tot het ongelooflijke toe?
Zij hebben hun virginale ondernemingen voortgezet met de vrouwelijke zijde-worm,
de vrouwelijke kikvors, het vrouwelijk konijn, - en zij behaalden succes. Zij zouden
hun experimenten zonder twijfel reeds hebben uitgestrekt tot het ei van de vrouwelijke
mens, wanneer hun voortplantingsmethode voorlopig niet een gevaarlijke chirurgische
operatie vereiste, waarvoor bij kikvors en konijn minder gewetensbezwaren bestaan.
Die handicap is stellig provisorisch en wellicht reeds weggeruimd. Een gedachte in
ieder geval kreeg vorm; een antieke, fabelachtige gedachte, en knap zal zijn wie haar
ontwikkeling stuit.
Tot hun verbazing echter zagen de splitsers van het ei slechts vrouwelijke
afstammelingen voortspruiten uit deze bevruchtingen zonder hulp van het
levenwekkend zaad. Zij verklaren dit feit uit de omstandigheid dat het vrouwelijk ei
geen volledige hoeveelheid bevat der chromosomen, die vorm en inhoud bepalen
van het wezen, welks verwekking geschiedt door een normale paring of door een
kunstmatige bezaaiing. Zij veronderstellen dus, dat de maagdelijk bevruchte vrouw
steeds het aanzijn zal schenken aan een dochter. Omdat de chromosomen enkele
latente virtualiteiten bevatten, die kleine spelingen kunnen veroorzaken, menen zij
weliswaar, dat een blauw-ogige of zwart-harige moeder soms een meisje zal baren
met bruine kijkers en blonde lokken. Doch tot die virtuele verrassingen rekenen zij
niet, dat een eigenmachtig zich verdubbelende vrouw ooit een kind ter wereld zal
brengen van het mannelijk geslacht.
Men kan over deze vreemde en haast mythologische verrichtingen zoveel
voorspiegelende verzinsels uitdenken als de bekwaamheid van iemands geest toelaat.
Zij zijn onafzienbaar en ontelbaar. Aan de romanschrijvers zullen zij een nieuw en
onuitputtelijk thema leveren. Men kan een dermate radicale wijziging in een oer-oud
bestel dat ons goddelijk scheen, en dat door mensen, alsof zij goden waren, wordt
afgeschaft, omvergestort, teniet gedaan, men kan zulk een autonome daad van het
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menselijk intellect smalen of prijzen, goedkeuren of bejammeren. Men kan zich reeds
een aarde verbeelden en een mensheid met niets dan vrouwen.
Hoe zal die toekomst worden? Na strijd of zonder strijd? Zullen de mannen
weerloos afstand doen, niet enkel van hun prioriteit, maar ook van hun leven, en
willoos uitsterven? Hoe zal die toekomst zijn? Dat sexeloze mensdom? Want één
sexe is géén sexe. Dat onzinnelijke mensdom zonder libido, zonder wat wij (mannen)
euphemistisch en bedrieglijk noemden liefde? Dat mensdom zonder de stimulans
van die begeerte en verrukking?
Wij weten er niets van en mogen fantaseren wat ons belieft. Wij weten enkel, dat
de wetenschap steeds het laatste woord heeft. Tot heden toe werd zij haast uitsluitend
bestuurd door mannen, en mannen zijn het die ons het vooruitzicht verschaffen op
een manloze wereld. Ondanks al hun intellect hebben zij zich altijd als regelrechte
ezels en idioten gedragen in het beheer hunner zaken, in de ordening der aarde, en
het schijnt mij logisch, dat zij zich zelf een strop om de hals doen. Volgens een
legende, verteld in het Symposion van Plato (en ongetwijfeld als ernstig symbool
bedoeld ondanks de kluchtigheid van het verhaal) hakte een god de eerste
man-vrouwelijke, hermaphroditische mens in tweeën en zoekt sindsdien een ieder
naar zijn andere helft. Ook al moet ik eindigen qua man, ik heb er niets op tegen om
de oorspronkelijke eenheid te hervinden. De vroegste geschiedenis der mensheid
begon onder een regering van vrouwen, het matriarchaat, wat vermoedelijk een
paradijs was. Ik kan mij zeer goed voorstellen dat het mensdom zich voltooien zal
in de gedaante van vrouw en in een herwonnen paradijs. Niets immers, dat
verlangenswaardiger is en onschatbaarder dan de vrouw, heeft de kosmos, tenminste
voor ons, mannen, totnutoe voortgebracht.
Gij kunt dan altijd nog fantaseren, dat door een speling van hyper-latente
chromosomen op zekere dag een ongekend wezen zal worden geboren, een wezen
dat aan de vrouw wegens een fascinerend supplement zonderling merkwaardig schijnt,
en dat zij in de barmhartigheid van haar teder gemoed, met een zorg, welke haarzelf
gewijd en als goddelijk aandoet, zal laten leven en opgroeien. Dit zal de aanvang
zijn ener andere aera. In de wetenschappen, die gedurende het paradijselijke
matriarchaat stopgezet, gestabiliseerd waren, zullen dan verdere uitvindingen worden
gedaan. Want zo waren de echte mannen. Zo wanen zij ten minste te zijn: scheppers,
beginners, makers en volmakers.
Ondertussen hangt het idee van een louter vrouwelijk interregnum zo dicht bij ons
in de lucht, dat een Frans auteur, anticiperend op de resultaten der biologen, enkele
maanden geleden een toneelspel schreef en kon laten opvoeren, waarin de vrouw
zonder bemiddeling van mannelijke ingrediënten een kind ontvangt, dat als in een
spiegel op haar gelijkt en een mogelijkheid van stilstand, van onveranderlijke
eeuwigheid belichaamt. De auteur (Philippe Hériat) is een zeer achtenswaardig
letterkundige. Niettemin viel zijn stuk, dat hij L'Immaculée noemde, de Onbevlekte,
(traditie-getrouw, alsof vrouwen door ons, mannen, slechts bezoedeld en verminderd
kunnen worden - welk een eeuwige dwaling! -) niettemin viel zijn drama als een
baksteen. Hij gaf van deze wanbof een uitleg welke waarschijnlijk juist is, en zei van
L'Immaculée: ‘het stuk dat de vrouwen beviel en de mannen mishaagde’.
Zo machtig zijn de mannen nog. Maar wie weet? Misschien is dat niets dan schijn.
Misschien is in de onpeilbare boezem der wordende gedachte, het oordeel over ons,
mannen, reeds uitgesproken, omdat wij met onze dollar-conferenties, Atlantisch pact,
met onze Yankee-atoom-bommen plus moscovietische atoom-bommen die op de
wereld zullen regenen, de zaken der aarde, de zaken van de scheppende geest,
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behartigen als klaarblijkelijke waanzinnigen. De vrouw velt ons vonnis. De vrouw
zou ons willen kunnen redden voor een tijd en nog een tijd - tot wij verstandiger en
minder dwaas herboren worden uit latente chromosomen van haar schoot, en
vermogen te beseffen wat ware liefde is en waar geluk.

De Rechten en Belangen der Muziek
Hoor eens, vrienden van de Radio, wanneer wij moeten doorgaan met over een
culturele kwestie zo te debatteren als Willem Vogt op zijn persconferentie van 6
Sept., dan kunnen wij even goed het bijltje erbij neerleggen, want op die manier
raken we slechts verder van huis. Wat Broeckx reeds durfde doet Vogt opnieuw. Met
het grote-heren-gebaar, dat hem in zijn onbeperkte machtspositie geen moeite kost,
schuift hij de klachten der vele hier geciteerde, geloofwaardige getuigen kort en
bondig van zich weg, en expedieert hun verklaringen (dat de Radio de Hollandse
orkesten ontreddert) naar het rijk der verzinsels of der sterk overdreven praatjes. En
nu niet meer gekikt daarover; de zaak is van de baan!
Pijnlijker wordt het wanneer Piet Beishuizen in het Parool het waagt mij te vragen,
waarom ik het positieve punt volkomen negeer, waarom ik nooit eens erken ‘dat in
ons van vraag en aanbod afhankelijke, nogal labiele bestaan, de partij die op de
arbeidsmarkt de hoogste prijzen biedt een sociaal sanerende invloed kan uitoefenen?’
Bij de zeven hemelen! Waar heeft Beishuizen het horen donderen? Moet ik hem
inlepelen wat hij en iedereen even helder weten kan als ik? Want hoe zou ik iets
kunnen negéren of erkennen wat er niet is? Elk burger wordt geacht op de hoogte te
zijn van 's lands wetten. Ook Piet Beishuizen. En er is een wet van O.K. en W. die
maximum honoraria heeft vastgesteld voor alle instrumentalisten van alle Nederlandse
orkesten, uitgezonderd de orkesten der Radio. Een dwaze wet, doch een wet! Wanneer
op zo domme wijze niet alleen alle eerlijke en loyale concurrentie, maar alle
concurrentie tout court ten gerieve van de rijkste partij onmogelijk is gemaakt, hoe
mag iemand dan zonder de lelijkste hypocrisie spreken van ‘sanerende invloed’?
Waar blijft uw ‘positieve punt’? Een sanerende invloed zou pas kunnen ontstaan
wanneer O.K. en W. (waar niemand schijnt te zetelen die een pink wil verroeren
voor een werkelijk muzikaal belang) de blokkade van de salarissen der ‘gewone’
orkesten opheft. Maar de Regering kan zo'n maatregel slechts nemen wanneer zij
tegelijkertijd haar subsidies verhoogt. Gij begrijpt evenwel dat het offer van een paar
ton aan een factor van menselijke veredeling ondenkbaar is, wanneer jaarlijks bijna
een milliard guldens wordt uitgegeven ten behoeve ener hypothetische vernietiging
van ons vaderland en van ons Europese werelddeel. Het is bovendien bekend dat de
orkesten een zware vermakelijkheidsbelasting betalen, afhankelijk zijn van ongewisse
recettes. Terwijl de Radio put en opkoopt naar believen uit een gegarandeerd budget
van veertien millioen per jaar. Het enige positieve punt, de enige ‘sanerende invloed’
die ik daarin ontwaren kan is een gedwongen pauperisme van alle Nederlandse
orkesten, uitgezonderd die der Radio. Piet Beishuizen mag mij dan ‘schuimbekkend’
noemen en betitelen als een Don Quichotte en een malend meneer. Dat staat hem
vrij. Ieder diertje zijn pleziertje.
Maar hoor eens, vrienden van de Radio en van de muziek. Het is altijd mijn streven
en mijn doel geweest om een zo groot mogelijk aantal medemensen een zo groot
mogelijke verheuging te laten beleven van de onprijsbare uitvinding welke men
‘toonkunst’ noemt. Ik ben geen isegrim. Ik houd van vriendschappelijke menselijke
emanaties om mij heen en ben erg vatbaar voor het soort van wandelend electrisch
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krachtveld dat een mens belichaamt. Ik verlies ook niet graag mijn tijd met maandenof jaren-lang te tamboeren op dezelfde trom voor een zaak die zo klaar is als een
klontje, en voor een opinie waarbij ieder voordeel heeft zich zo gauw mogelijk aan
te sluiten.
In plaats dus van te moeten schermen tegen flagrant opzettelijke misverstaanders,
in plaats van dagen te verleuteren in kinderachtige discussies, zou ik wel iets
constructiefs willen zien gebeuren, of ten minste een kleine neiging ertoe, want dan
zijn we er al bijna. Hij, die mij schreef uit Winkel, dat 8% korting op zijn zuinig
onderwijzerssalaris het hem niet vergemakkelijken zal om ‘tot de bron’ te gaan,
d.w.z. rechtstreeks tot het orkest, en zij uit Hardegarijp die mij welgezind eraan
herinnerde dat er zieken zijn en eenzamen, voor wie de verkwikking der muziek
slechts verkrijgbaar is door middel van magnetische vonken, en nog anderen die mij
schreven uit verre oorden, moeten niet menen dat ik de gaven en verdiensten der
Radio onderschat. Integendeel. Met het onbevangen instinct van een primitieve, van
een wilde, haast religiosamente, bewonder ik het lichtende toverkastje dat mij in
verbinding stelt met alle stemmen der wereld en mij de illusie schenken kan van de
levenbrengende aalmoes der schoonheid te ontvangen, waarnaar ieder onzer in zijn
binnenste elk ogenblik reikhalst, en waarvan men nooit te veel heeft.
Maar de leiders der Radio mogen zich niet verbeelden dat zij de bron zijn. Van
alle geruchten der aarde is de Radio slechts de mechanische verzamelaar en uitzender.
Elke antenne die het geluid der wereld kenbaar maakt is niets anders dan de wonderlijk
besnaarde voelhoren en sensitieve collector van gedachten die leven en bewegen in
een achterland, dat de uitgestrektheid heeft der aarde.
Vooral ten opzichte der muziek, die door de hedendaagse cultuuromstandigheden
het kostbaarste, het onmisbaarste, maar ook het moeilijkst te verwekken, en het
kwetsbaarste geruis, gesuizel is geworden onder al het werelds rumoer en lawaai,
zou de eerste en voornaamste zorg van een verstandig beheerde Radio moeten zijn,
om dit uiterst fijne, gevoelige, fragiele achterland niet zodanig te behandelen en uit
te buiten dat het riskeert onvruchtbaar te worden gemaakt.
Uit de aard harer natuur van geperfectionneerd draadloos telefoontoestel behoeft
het niet de taak te zijn der Radio om zelf muziek te produceren. Wanneer er op een
bepaald en tamelijk eng begrensd gebied van Europa, dat wij Nederland noemen,
acht compleet georganiseerde orkesten bestaan, spontaan gegroeid uit de volksbodem,
met evenveel eerbied als persoonlijke offervaardigheid gehandhaafd en gevrijwaard
tegen ondergang, niettegenstaande de verdrietig ontoereikende steun der overheden;
- wanneer zich onder die acht orkesten een zo volstrekt bewonderenswaardig en
volstrekt representatief ensemble bevindt als dat van het Concertgebouw,
onvoorwaardelijk geschikt, zelfs aangewezen wegens zijn voortreffelijkheid, om in
de aether onze nationale vlag muzikaal te vertegenwoordigen, dan is het niet alleen
reeds aanmatiging, verwaandheid, en pure paradoxale nonsens, overtollige luxe,
verspilzucht, als de Radio tegenover of naast zulk een uniek ensemble, tegenover of
naast zulk een volledig voldoende orgaan een eigen orkest wil plaatsen... uitsluitend
omdat zij dat kopen en betalen kan. Maar wanneer daarenboven de Radio, door
middel van voorspoedige en onrechtvaardige financiën, zich vermeet - op de
vreemdste wijze door een blinde overheid begunstigd - om elk onzer acht orkesten
met behulp van haar reukeloos geld te ontredderen, dan schijnt mij zo'n bedrijf slechts
juist te kunnen gekwalificeerd worden als men het roekeloos en waanzinnig noemt,
of misdadig. En de ambtenaren van O.K. en W. die zo iets veroorloven en dulden,
kan ik slechts schuldig oordelen aan waanzin of misdaad tegenover onze muziek.
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Tot op de dag van heden verwierf zich het orkest der Hilversumse radio niet de
allerminste reputatie in de luisterende wereld. Vraag daarnaar iedere buitenlander
die gij ontmoet. Hij kent niet eens het orkest der Hilversumse Radio. Hij weet niet
eens de naam van zijn dirigent. Hij heeft er nooit van gehoord. Hij kent enkel 't orkest
van het Concertgebouw.
Alles zorgvuldig gewikt en gewogen hebbende geef ik daarom het advies, dat het
orkest der Radio, na jarenlang gespeeld te hebben voor niets en niemandal, verdwijnen
moet. Het kost minstens een millioen elk jaar. Ik zou Broeckx en Vogt op de knieën
willen smeken om redelijk te zijn. Verdeel dat millioen grootmoedig en billijk onder
de orkesten waarmee de Radio nutteloos poogt te concurreren! Op de knieën ook
zou ik de genoeglijk glanzende bureaucraten van O.K. en W., willen vragen om zich
over de rest, over de muziek, een beetje meer te bekommeren dan over hun eerste
hemdje, gelijk de Fransman zegt.
En wanneer het u goeddunkt, heren van O.K. en W. om dit advies naast u neer te
leggen, gij hebt daartoe uw verschrikkelijk neutraliserende en verlammende macht.
Het staat u vrij om de boer te zijn van wie beweerd wordt dat hij zei ‘ieder zijn meug’
en paardevijgen at met smaak. Maar als ik enigszins kon zou ik u voor een dergelijke
eigenzinnigheid gaarne behoeden. Want het gaat niet over uw persoontjes. De muziek
zelf is ermee gemoeid, en helaas, zonder dat gij het beseft.

Chopin, de revolutionnair
Op Woensdag 17 October 1849, 's morgens om vier uur, in een woning van de Place
Vendôme, een der meest aristocratische buurten van het toenmalig Parijs, stierf na
een lang lijden Frédéric Chopin, de enige componist in wiens muziek het psychische,
inspiratieve element een zodanig evenwicht vertoonde met het rationele en
intellectuele deel, dat hij van af zijn eerste werken een soortgelijke macht over de
mensen bezat als sommige legendaire personen uit de mythologie of het folklore, en
dat hij honderd jaar na zijn dood dat fabelachtige vermogen om te betoveren nog
onverminderd behield. Behalve Beethoven is er geen componist van wie dit beweerd
kan worden; maar in de directheid, in de sterkte, en ook in de kwaliteit der muzikale
ontroering welke hij bij zijn hoorders teweegbrengt, overtreft de meester der Etudes
en Préludes misschien nog de meester der Symphonieën.
Men had altijd vermoed dat de vader van de componist, Nicolas Chopin, een
Fransman moest zijn. Doch tot aan het jaar 1926 meenden de biografen en
musicologen dat die Nicolas een edelman was uit het gevolg van Stanislas Leczynsky,
ex-koning van Polen en souverein der hertogdommen van Lotharingen en Bar. Pas
toen het gouvernement der Sowjet Unie in December 1926 aan het gouvernement
van Warsawa de archieven van de Poolse Staat restitueerde, welke sinds de ondergang
der Poolse onafhankelijkheid in Russisch bezit gekomen waren, beschikte men over
de nodige documentaire gegevens om die Nicolas Chopin, vader van de componist,
te identificeren. Hij bleek de zoon te zijn van François Chopin, een klein wagenmaker
te Marainville, een gehucht van nauwelijks honderd zielen in de Vogezen, en werd
aldaar geboren op 14 April 1771. Hij verliet zijn dorpje in 1787 en begaf zich naar
Warsawa, waar hij boekhouder werd van een tabaksfabriek, die toebehoorde aan een
Fransman. Enige tijd later is hij huisonderwijzer der kinderen van graaf Skarbek.
Dan wordt hij leraar in het Frans aan het lyceum van Warsawa en aan de Militaire
Academie. Verscheidene malen heeft hij getracht naar Frankrijk terug te keren, maar
telkens werd hij in de volvoering van dat plan verhinderd door ziekte. Op 2 Juni 1806
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trouwde hij met Justine Krzyzanowska, kamenier van gravin Skarbek. Uit deze
onvoorzienbare verbintenis, welke alle theorieën over ras-zuiverheid teniet doet,
werden drie meisjes geboren en, in 1809, een jongen die hij noemde Frédéric-François.
Een knaap van 16 jaar, zoon van een armelijk ambachtsman, was op avontuur gegaan,
voortgedreven en geleid door de geheimste der intuïties, om ergens op de wereld de
vrouw te ontmoeten met wie hij een kunstenaar moest verwekken, die door Robert
Schumann, zijn collega, met de zeldzaamste edelaardigheid en met het diepste inzicht
getiteld is als ‘het stoutmoedigste en fierste genie van zijn tijd.’
Die Nicolas, ofschoon steeds terugverlangend naar zijn moederland, was uit instinct
de Poolse zaak, de Poolse vrijheid hartstochtelijk genegen, en in 1794, tijdens de
opstand van Kosciusko, had hij dienst genomen in de Nationale Garde. Hoewel de
componist Frédéric zich nimmer beroepen wilde op zijn Franse afstamming, en haar
geheel verzweeg, hebben de vaderlijke gezindheid, de wil en het voorbeeld van de
vader, niet geringer en even heftige invloed uitgeoefend op zijn innerlijke gerichtheid
als het Poolse bloed, dat hij erfde van zijn moeder. De twee impulsen van man en
vrouw, die een mens, een genie gingen scheppen, liepen wonderbaarlijk parallel
hetzelfde doel te gemoet. Zij wisten daarvan niets terwijl zij zich verenigden. Zij
speelden een mysterie-spel, dat tot nu toe niemand begrijpen noch verklaren kan,
doch waarvan ook niemand, die de resultaten ziet, een zekere bedoeling kan
loochenen.
Bij Frédéric, die zijn Franse oorsprong nooit zal willen kennen, staan van af zijn
levensaanvang die bedoelingen onveranderlijk vast. Hij zal doen wat Napoleon niet
gedurfd, niet gekund heeft. Hij zal Polen uit de ondergang opheffen, en het niet enkel
zijn vrijheid hergeven, maar ook zijn oude roem en rang van de eerste onder de naties.
Hij zal het land, dat zo dikwijls Europa redde tegen de barbaren en van de toekomst
werd afgesneden, op de kaart werd uitgewist, herstellen in een vorm en een kracht,
die land, volk en ziel van Polen overal op de wereld aanwezig zullen maken in elk
hart, in elk geweten, als een realiteit, die niemand kan ontwijken, omdat zij ieder
verschijnen zal door de verrukkelijkse der uitingen. Tegen de tyrannen, die zijn volk
onderdrukken, en impliciet tegen alle tyrannie, tegen alle verdrukking, zal hij een
Polen construeren van de immaterieelste materie, welker rebellische werking
onontkoombaar moet doortrillen tot in ieder gemoed als het aangrijpendste protest,
als een vervoerende vermaning, uitgesproken met muzikale middelen.
Hij had daarvoor alles te ontdekken en alles te verwezenlijken: een eigen rhythme,
eigen melodie, eigen klank, eigen gestalte, eigen gebaar, een eigen bewustheid.
Behalve het notenschrift mag men zeggen, en behalve een beperkt aantal
mogelijkheden om de notentekens te gebruiken, bestond er niets van zijn soort muziek,
toen hij componeren ging wat hij construeren wilde: dat ideële Polen in een gebied
van schoonheid, welke boodschap zou worden voor alle mensen. Hij moest zelfs een
eigen vingertechniek uitvinden om dat volk zijner dromen en zijner wensen op een
piano hoorbaar en verstaanbaar te doen worden.
Maar wanneer hij vrijwillig in ballingschap trekt, omdat hij ziet dat er te midden
van een geknechte natie weinig te beginnen, en nog minder te realiseren valt, wanneer
hij de terugreis aanvaardt waarnaar de vader tevergeefs verlangde, terugreis naar de
ingeboren vrijheid, terugreis naar de onbekende oorsprong, dan is hij juist twee en
twintig jaar, dan heeft hij niets meer te leren, dan weet hij alles, hij kent en kan ook
alles wat hem uit zijn binnenste gedicteerd wordt. Onderweg naar Frankrijk zijnde
schrijft hij het vandaag nog even verbluffende als meeslepende stuk, dat de naam
kreeg van Revolutie-Etude en waartoe hijzelf werd meegesleurd toen hij op 8
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September 1831 te Stuttgart het bericht vernam, dat het gerevolteerde Warsawa, zijn
eigen stad en het symbool van zijn innerlijkste zelf, overweldigd was door de soldaten
van de tsaar. Vier jaren te voren echter had hij reeds zijn Rondo à la Mazur
geschreven. Toen hij bijna nog een jongen was intoneerde Frédéric Chopin reeds het
geluid van zijn eigen volk, dat de melodie was van de levende mens.
Hij zou dit blijven doen zolang hem het denken in muziek vergund was. Op reis
had hij zich verbeeld slechts een korte poos te vertoeven in Parijs, en dat hij het
geschiktste uitgangspunt zijner meer dan muzikale activiteit vinden zou te Londen.
Maar zodra hij de lucht heeft opgesnoven van dat centrum, waar alle werkende
gedachten en gevoelens der planeet die Aarde heet tezamen vloeien, had hij de indruk
dat Parijs zijn nieuwe woonstede, en een nieuwe haard zou worden van de
geheimzinnige macht die hem dreef. Hij sloot zich onmiddellijk aan bij de heroïsche
groep van Poolse vluchtelingen, die zich verzameld had onder de onschuldige naam
van Société littéraire rondom Adam Mickiewicz, de rustieke, volkse zanger van Pan
Thaddaeus, ter ere van wie Frankrijk, kort voor de laatste oorlog, een standbeeld
stichtte op een der mooiste pleinen zijner hoofdstad.
Frédéric Chopin zou daar achttien jaar vertoeven en nimmer het moederland, dat
hij hartstochtelijk beminde, terugzien. Hij zou er al zijn meesterstukken componeren:
zijn sonate met de treurmars, zijn polonaises, zijn balladen, zijn nocturnes, mazurka's
en concerten, de meeste zijner ‘Etudes’ en ‘Préludes’, die in de letterlijkste zin studies,
preludia, voorbeduidingen waren, eener deels poëtische, deels onstuimige, altijd
overrompelende uitdrukking van een toekomstige en gelukkige aera voor de bewoners
der planeet die Aarde heet. Hij zou er ook de vrouw ontmoeten die hem goed gezind
was, die hetzelfde dacht, voelde en wilde als hij: het medelijden met de schare der
hongerigen voor wie Iemand zeven duizend broden toverde, en de verheffing van
die arme schare tot tevreden mensen. Met die vrouw, Georges Sand, leefde Chopin
gedurende acht jaren zogenaamd onwettig samen, tegen alle burgerlijke conventie
in, en onder haar oog, met haar intuïtieve toestemming en bewondering of
verwondering (wat op 't zelfde neerkomt) schiep en wrocht hij de onvergankelijke
melodieën en klanken, die heden nog verbazen en ontroeren: zijn Berceuse; zijn
Barcarolle.
Zo was in wezen de componist, die zich vermomde als een dandy, als een
beminnelijke saletjonker, en in wie alle dames en heren van een universeel werelds
publiek zich verheugen en vermeien als in een goede vriend. En dit werkelijke mirakel
gebeurde niet een aantal jaren na leven en dood van de componist Frédéric François
Chopin.
Dat mirakel geschiedde onmiddellijk, van af het uur dat het zich openbaarde.
Ondanks ontzaglijke technische moeilijkheden, die tot op deze dag nog niet volmaakt
overwonnen zijn, hebben meisjes en jongens van af het eerste moment waarin de
muziek van Chopin klonk zich onvoorwaardelijk geworpen op iets wat hun
ontoegankelijk en onvertolkbaar schijnen moest. Zodanig was reeds een eeuw geleden
de macht van een genie, dat tegenwoordig zingt langs de straat, in de kazernes, in
de herbergen, geduldig wachtend op mensen die zijn goedheid waarlijk begrijpen en
die zijn beloften gestand doen.

Brief aan Matthijs Vermeulen over zijn Vijfde Symphonie
Amico Matteo,
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Om met de deur in huis te vallen: je vijfde Symphonie stelt mij voor zoveel
problemen, dat ik onwaarheid zou spreken wanneer ik beweerde, dat ik haar als
kunstwerk kon aanvaarden zoals ik je vierde aanvaard, ondanks bepaalde technische
bezwaren. Met andere woorden: mijn ongeveinsde bewondering voor de grootsheid,
ja het heroïsche van je conceptie, voor het volkomen originele en dwingende van je
thematiek, voor de machtige expressiviteit van verschillende fragmenten – wordt in
zekere zin en tot nader order getemperd door kritiek, welke zich ook in dit geval
weer voornamelijk op technisch terrein begeeft. Uitsluitend omdat ik meen in dit
geval deze kritiek zó ongedwongener publiekelijk te kunnen uiten, kies ik de
briefvorm, niet om te offeren aan de mode van het fideel doen in de krant. Minder
voor de componist dan voor de lezers wil ik er weer de nadruk op leggen, dat het
onderstaande slechts notities zijn na twee uitvoeringen (waarvan de laatste
bewonderenswaardig was) en een generale repetitie die, zoals het behoort, een auteur
dient voor te bereiden op allerhand hellestraffen, doch die in dit geval zelfs plezierig
veel weg had van de metrisch gescandeerde chaos zelf... Toen dus verleden
Donderdagavond na vijftig minuten in het slotaccoord was uitgevloeid die stroom
van klagende en juichende litanieën, die kohorten van hitsende en botsende signalen,
die rusteloze dreuning – soms zacht, doch meestal luid en bezeten – van rhythmen
waaruit de dans als uiting van gratie nog geboren moet worden, maar niettemin
(letterlijk) door een werelddeel gescheiden van alle negroïde primitivismen –, toen
heb ik mij onmiddellijk gerealiseerd dat de karakteristieken die ik naar aanleiding
van je vierde Symphonie meende te kunnen opstellen weliswaar met meer moeite,
doch zonder verwringingen ook op dit werk van toepassing bleken. Ook nu onderging
ik je melodische bouwprincipe als een realiteit; ook hier een aesthetisch te duiden
ascetisme en een vuur, dat schoon brandt, een vuur zonder enige sensualiteit, een
‘Liebe’ voor de ‘Fernsten’, nauwelijks voor de ‘Nächsten’. Ook hier moderne onrust,
maar geen gespletenheid; ook hier die aan oeroude bronnen soms herinnerende
melodische frenesie. Goed, dit onderging ik. Maar iets anders tevens, nl. dat enkel
na het horen van je vijfde Symphonie die reeks karakteristieken waarschijnlijk anders
uitgevallen zou zijn. Waarom? Omdat de vijfde Symphonie ook op mij onherroepelijk
de indruk moest maken te lang te zijn. Dit ‘te lang’ slaat op het eerste deel en vooral
op het langzame middendeel, niet op het laatste. Hoe dan ook, ik ging vergelijken
en kwam tot de conclusie, dat ik je Vierde als bouwwerk in de tijd wèl evenwichtig
vond, een geslaagde projectie in de tijd van de psychische energieën die je thema's
zelve opriepen. Verwittigd van deze ervaring antwoordde je zoals een creatief
kunstenaar antwoorden moet, dat je Vijfde veel dieper peilde en ook wijdere
perspectieven opende in een vorm die aan je intenties adaequaat was. Daarop viel
vooreerst niet veel te zeggen. Maar je muziek intussen zweeg in mij niet en werkte
verder tot aan een punt waarop ik erkennen moest, dat hier de psychische impulsen
de maker wel dwongen tot een langere vorm dan voor diens vierde Symphonie
noodzakelijk bleek. Inderdaad, de diepten die bv. reeds de eerste bladzijden van het
middendeel oproepen, scheppen zoveel ruimte, dat een daaromheen gebouwde
Symphonie alleen al om die reden armslag nodig heeft. Een hymnische inspiratie
heeft nu eenmaal niets aan vormen van drie of vijf minuten.
Neen – hoewel ik geloof dat de aangrijpende stilte waarmee het Adagio begint,
zich over dit hele deel had moeten uitbreiden en niet toch weer had moeten overgaan
in een volle beweeglijke contrapuntiek die eigenlijk pas in het derde deel thuis hoort
–, hoewel de vele climaxen in deel I de waarde en daarmee de betekenis van de grote
klankexpansies in het laatste deel aanzienlijk verminderen –, uiteindelijk verklaar ik
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het effect der te grote lengte toch niet uit dergelijke oorzaken, maar uit de nagenoeg
totale afwezigheid van een h a r m o n i s c h e r u i m t e l i j k h e i d waarin je melodieën
bewegen. Je vijfde Symphonie komt mij, ondanks momenten die mij diep troffen,
te lang voor omdat ik vijftig minuten atonale, dat wil in de praktijk nu eenmaal altijd
zeggen: meer of minder scherp dissonerende harmoniek onverdraaglijk acht.
Hoe je het keert of wendt, je kunt niet ontkennen, dat de verhouding tussen je
bassen en de bovenliggende stemmen als regel zodanig is, dat die baslijnen maar
sporadisch, en dan nog zo terloops mogelijk als dragers van de harmonie kunnen
worden gehoord. Zo doet zich het vreemde verschijnsel voor, dat je hoofd-melodieën,
welke op zichzelf doorgaans wel degelijk een steunpunt hebben (min of meer in de
trant der Middeleeuws-modale finalis) in hun samenklinken een steunpuntloze
harmoniek verwekken die als zodanig weinig verschilt van die der officiële atonalisten.
Het enige middel dat je blijkbaar erkent om hier en daar harmonische zekerheid te
geven is het orgelpunt in de bas, de lang aangehouden bastoon waarboven de andere
stemmen gedurende maten en maten hun gang kunnen gaan. Aldus toegepast is dit
zeker een primitief procédé, waaruit ten overvloede de verwantschap van je muziek
met oude vormen van Middeleeuwse meerstemmigheid, en zelfs met primitievere
‘exotische’ muzikale uitingen zou kunnen blijken. Verre van deze primitiviteit te
betreuren, onderga ik haar als een aesthetisch volkomen verantwoord stijlkenmerk
in de vierde Symphonie. Ik weet niet of je erkent, dat daardoor alleen reeds, door die
juist aangebrachte harmonische opklaringen de vorm van je vierde Symphonie
ongelofelijk veel duidelijker werd dan hij zou zijn zonder steun der harmonie.
Zulke opklaringen nu ontbreken, naar mijn inzicht, in de vijfde Symphonie te zeer,
al maak je ook in dit werk van de orgelpunt-techniek gebruik (ik denk in het bijzonder
aan de inzet van het Adagio). Ongetwijfeld is dit alles bewust zo gedaan en verwacht
je van deze verstrengeling van melodieën ‘onafhankelijk van het accoord’ een geheel
nieuwe melodische vrijheid. Om het ronduit te zeggen: ik geloof dat je je daarmede
op een dwaalweg begeeft. Met het jaar merk ik minder van deze ‘vrijheid’ waaraan
ik zo goed als de hele hedendaagse muziek, met haar toch al zo bedroevend minimum
aan melodische potentie, zie succumberen. Integendeel, niet alleen het eigen kleine
beetje ervaring, maar vooral juist enerzijds de Middeleeuwse contrapuntisten en
Bach, anderzijds componisten die niet de pretentie hadden speciaal contrapuntici te
zijn (maar die prachtige melodieën konden schrijven, zoals bv. Bizet, Verdi, Debussy
of Ravel) hebben mij de overtuiging gegeven, dat de expressiviteit der melodische
beweging het grootst is daar, waar de beweging der harmonieën als het ware
achterblijft bij die der stemmen, zodat de illusie kan ontstaan van een ruimtelijkheid
waarin en ten opzichte waarvan die stemmen bewegen. Een rusteloos bewegende en
bovendien bijna voortdurend dissonerende harmoniek doodt op de duur alle
mogelijkheid tot m e l o d i s c h e spanning en…… ontspanning. Lijkt het je zo ver
gezocht wanneer ik toch ergens in deze buurt een verklaring tracht te vinden voor
het feit dat het tot twee maal toe niet mocht lukken mij tegen het einde van het Adagio
door de muziek te laten ‘medenemen naar een gebied waar alles hoogste goedheid
is, volgens de wensen der kracht die wordt aangeroepen'? Hoe waren wij immers
niet voorbereid door die melodische ‘invocatie tot de liefde’, verheven-innig gelijk
er zelden een geschreven werd! Maar dit gebied – alle metaphysica zij nu verre – dit
gebied had ik willen h o r e n in een mildere harmonie, in een ontspanning van de
samenklank, in een doorzichtiger harmonische ruimte. Een vraag: waarom toch
zouden de stemmen omtrent deze contreien van je symphonie niet ‘toevallig’ eens
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op een drieklank hebben kunnen uitkomen, zoals ze er zo vaak, doorlopend haast,
even ‘toevallig’ langs zwenken?
Je ziet het: je vijfde Symphonie heeft mij gedwongen, tegen mijn aanvankelijke
voornemen in, het vraagstuk der verhouding tussen melodie en samenklank, hoe
summier ook, toch nog aan te roeren. Ligt hier niet het kern-probleem der gehele
hedendaagse muziek, nu op het gebied van de harmonie inderdaad alles kan, alle
kluisters verbroken zijn behalve degene die de physica zelf stelt? Mijn maat begint
vol te raken en er zou nog veel te zeggen zijn. Laat ik volstaan met het volgende. Er
is in je muziek een geheimzinnig werkende aantrekkingskracht, een oeroude
rhythmische stuwing, een tonische bezetenheid die ergens te maken moet hebben
met de essentie van het creatieve zelf. In je ‘Princiepen der Europese muziek’ schrijf
je over de melodie: ‘Wederkerend tot het onzienlijke en immateriële wezen, dat zij
reeds eenmaal was, wendt zij zich terug naar haar oorsprong. Doch ditmaal zal zij
zich niet situeren, zoals bij de Middeleeuwers, in het mystieke punt waar de dingen
eindigen, maar in de andere geheime roos waar de beweging der dingen begint.’ Het
lijdt geen twijfel dat je eigen muziek van deze profetie een begin van werkelijkheid
maakt, en ik weet dat musici pur sang als Van Beinum of Flipse (die zich door je
meest lyrische toelichtingen niet van hun noten laten afleiden!) drommels goed
begrepen hebben waar ze met deze muziek aan toe zijn. Hebben zij beiden niet
deswege hun orkesten tot zo magnifieke prestaties aangevuurd? Dat negentig procent
van het publiek niet weet wat het met zulke geluidscavalcades moet beginnen, je kan
en mag dat niet kwalijk nemen. Zelfs het onmiskenbaar krakkemikkig en kalkoens
accent dat zo'n uittochtje van verbolgenen altijd heeft, is toch eigenlijk wel goedig.
Van meer belang lijkt mij een karakteristiek die in de pauze de dichter Jan Engelman
je glimlachend toevoegde; had hij het niet over een voor-Homerische tempeldans?
En heeft hij daarmee die ‘andere geheime roos’ niet in het hart getroffen? Ziedaar
in een flits verklaard waarom (weer letterlijk) een werelddeel jouw avant-gardisme
scheidt van dat der jaren 1910-'35.
Vale!
je Rudolf Escher

Antwoord aan de componist Escher
Beste Rudolf,
Eerst vond ik je brief in mijn bus en een dag later in de Groene. Het lijkt me daarna
verbazend lastig om je zonder bescheid te laten. Toch zou me dat heel wat
gemakkelijker en liever geweest zijn. Juist nu, terwijl ik nog bezig ben me weer
overeind te zetten na een dubbele schok.
Want er overkwam mij 13 Oct. iets wat me levenslang niet gebeurde. Verbeeld
je: critisch luisterend, alsof het werk dat gespeeld werd, geschreven was door een
ander, raakte ik gaandeweg meegesleept door het orkest. Je weet hoe zeldzaam het
voor een componist is om van een massa gevoeligheden bevrijd te worden, en je
door de uitvoering teruggebracht te zien naar die merkwaardig zinnende en ontzinde
momenten, waarin je de muziek maakte. Dat beleefde ik tot mijn verrassing, en deze
indruk van bewondering en opgetogenheid ging voortdurend crescendo. Ik merkte
hier en daar wel een kleine stremming in de stroom, maar een volgende golfslag
haalde me daar direct overheen. Ik had mezelf als persoon totaal vergeten, zoals je
alles vergeet wanneer je werkt aan zo'n ding. Ik hoorde ook niet mezelf. Neen. Terwijl
ik om zo te zeggen rondzweefde tussen de klanken, even gemakkelijk als men vliegt
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in een droom, en ten naastebij alles op zijn plaats vond, hoorde ik niets dan het orkest.
En 't scheen mij dat ik nooit zulk een orkest gehoord had; dat ik nergens ooit zulk
een unieke verzameling van rasechte kunstenaars zou ontmoeten, die met een
onovertrefbare trouw technische moeilijkheden overwonnen, welke zij weerbarstig
moesten oordelen, en ze dermate overwonnen in de kortste tijd, dat zij die muziek
onbelemmerd konden spelen met hun hart. Het leek me, dat nergens ter wereld een
hoboïst was als Stotijn, een fluitist als Bahrwasser, nergens een saxophonist als
Klemann, nergens alle andere houtblazers, nergens zulk een veelvoudige glans en
gloed in het ensemble der strijkers, nergens zulk een wisselende pracht in de groep
der koperen instrumenten, nergens een orkest dat zodanige vaardigheid verenigt, en
vermeerdert met zo hoge, zo zuiver artistieke toewijding aan de muziek die op de
lessenaars ligt. Nergens ter wereld ook een dirigent als Van Beinum. Ik was verrukt,
zoals je ziet. Ik ben het nog, terwijl ik je schrijf.
De tweede schok, na welke ik bezig ben mij overeind te zetten, kreeg ik van mijn
collega's-critici der pers. Het bleek duidelijk dat zij van dit buitengewone, dat mij
overrompelde, niets of zo goed als niets hadden bespeurd, met uitzondering van Piet
Tiggers in het Handelsblad en Karel Mengelberg in het Vrije Volk. Om je de waarheid
te bekennen stond ik perplex. Het deed me plezier dat zij geen blad voor de mond
namen, wat ook mijn gewoonte is. Het onthutste me dat zij niets, maar dan ook
letterlijk niets in mijn vijfde symphonie vernomen hadden dat enig blijk van
mogelijkheid tot medevoelen of enkel slechts van objectief beschouwen in hen
verwekte.
De een verweet mij dat ik hem bek-af maakte en geen flauw benul had van melodie,
hoewel ik melodisch beweerde te componeren. Die man hoorde blijkbaar geen noot
van het adagio dat minstens voor de helft pure cantilene is, als een ouderwetse
Italiaanse opera. Een ander zei me dat ik onbegrijpelijk was, dat zijn oren niets hadden
opgevangen dan dissonanten en een chaos. Een derde noemde mij geschift, een vierde
waanzinnig. Een vijfde betitelde mij als barbaar. Verschillenden hadden niets gehoord
dan een onontwarbare, afgrijselijke, beklemmende, physiek onuitstaanbare klankenbrij
in een eindeloos fortissimo. Sommigen achtten mij een pretentieuze, impotente
dilettant. Een hunner waagde het zelfs om Van Beinum en Flipse te betichten van
serviliteit jegens mij, alsof ik tot de meestgespeelde auteurs behoor van mijn
componisten-rijke vaderland. Hij kent mij slecht. Hij schijnt niet te weten, dat ik aan
géén dirigent ooit een uitvoering vroeg, behalve aan Willem Mengelberg, om zijn
karakter op de proef te stellen (ik bestreed hem toen reeds) en omdat ik het verplicht
was tegenover mijzelf. Daar is ook nog iemand geweest die mijn boeken bewondert,
doch meent dat ik voor geen sikkepit verstand noch begaafdheid heb tot het schrijven
van muziek. Een ander weer kende mij een zeker intellect toe, misschien wel een
superieur, maar oordeelde mij onbekwaam om mijn ideeën te noteren in een
acceptabele muzikale vorm.
Al die resoluut negatieve, kort en bondig afwerende, verwerpende vonnissen werden
uitgesproken ex cathedra, zonder kans op beroep. Niet één mijner rechters heeft zich
afgevraagd of het wellicht voorzichtig en redelijk zou kunnen zijn om een categorisch
verdict op te schorten tot na een tweede of derde auditie van muziek, welke
verscheidene innovaties bevat (ik mag dat evengoed zeggen als iemand anders b.v.
zegt dat hij het radium ontdekte) en in menig opzicht een nieuwe taal gebruikt.
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Dat alles was mij een onpeilbaar raadsel. Ik meende dat er in 't eerste deel der
vijfde symphonie op zijn minst drie of vier passages waren (Piet Tiggers heeft ze
bemerkt) die zelfs paarden, zoals Bolland zei, hemels vermochten te stemmen, en
die ook andere dieren de snuit konden doen opheffen naar een onverwacht, maar
onvoorwaardelijk verstaanbaar geluid. Dus zo weinig mensen? Dus bijna geen enkel
mijner collega's-critici? Ik meende dat minstens vijf, misschien wel tien minuten van
het adagio, gerekend vanaf zijn begin, en ook nog in zijn vervolg, de mensen zou
kunnen overhalen tot eenvoudige sympathie. De dieren, docht me, hadden met
vriendschap kunnen luisteren naar die saxophoon en het heimelijk geruis waarin hij
zingt, naar dat duo van fluit en saxophoon dat mij onwaardeerbaar klonk, en zóver
gekomen ook nog naar de rest. Maar de mensen gingen op de loop.
Te midden van die menselijke overwegingen, beste Escher, verscheen je brief in
mijn bus en in de Groene. Je schreef me waarderende woorden, waarvoor ik je
erkentelijk ben, en waarvan ik hoop dat zij je niet de aantijging op de hals halen van
serviliteit. Wil je geloven dat ik enkel al bij het lezen ener zo misselijke verdenking
in staat zou zijn mij als criticus eigenhandig van kant te maken, gelijk ik reeds eenmaal
deed toen je nog pas een kleine jongen was? Maar ofschoon je inzicht wijder reikt
dan dat van 't gros, heeft mijn vijfde symphonie, als wij eventjes een beetje de kern
der zaken naderen, ook jou niet kunnen overtuigen. Na breed wikken en wegen stem
je toe dat het werk niet te lang is en de afmeting heeft van zijn inhoud. Uitstekend.
Ik zou wel eens willen zien dat iemand mij een episode aanwijst die geschrapt kan
worden zonder het gehele organisme te verstoren. Dat is echter slechts bijkomstigheid,
affaire van overleg of momentane gesteltenis. Daar kunnen we overheen stappen.
Maar wat per slot voor mij oneindig gewichtiger is, omdat het de fundamenten raakt
van wat ik noemen moet mijn eigen stijl, wat ik als essentieel en principieel beschouw,
heb je niet kunnen aanvaarden en betwijfel je met dialectische argumenten. Ik bedoel
mijn opvatting der ‘harmonie’; ik bedoel hetgeen je definieert als ‘de nagenoeg totale
afwezigheid van een h a r m o n i s c h e r u i m t e l i j k h e i d ’.
Want juist die ruimtelijke beperking van een harmonisch systeem, dat ik voor
afgeleefd en morsdood houd, wijl het zich sinds vijf en twintig jaar nergens kon
verjongen, wijl het de ganse muziek in een vervaarlijke impasse en immobiliteit
gebracht heeft, - juist die begrenzing der menselijke waarneming tot het kleinste
bestek, juist die versleten en voor de hand liggende trucjes van ‘spanning en
ontspanning’, die ik overal onactief zag worden, heb ik getracht in mijn vijfde
symphonie te vermijden. Niet helemaal intellectualiter, uit voorbedachten rade, maar
instinctief. Vanaf mijn eerste symphonie. Wijl ik niet anders kon. Omdat het in mijn
geaardheid ligt. Het schijnt een deels bewust, deels onbewust streven van mij geweest
te zijn om de mensen door middel van muziek een ruimere gewaarwording te geven
van hun vroegere ruimte. En is die ruimte sinds enige tijd niet ongelooflijk haast en
tot aan het bovenmenselijke toe verwijd? Kijk eens rond over onze aarde.
Die ruimtelijke verbreding was het eigenlijke bezwaar der ‘viel zu vielen’ tegen
mijn muziek en je was de enige (omdat je een soort van genie hebt) die dat exact kon
formuleren. Doch wat blijft mij over aan mogelijkheid tot muzikaal leven als ook jij
die essens, dat princiep bestrijdt en verwerpt? Betreffende mijn Derde schreef Serge
Koussewitzky mij, dat zij ‘te modern’ was voor Amerika en Pierre Monteux (die de
première leidde van Strawinsky's Sacre du Printemps) dat zij wegens haar
‘dissonantie’ voor elk publiek onaanvaardbaar was. Tussen haakjes: Koussewitzky
waardeerde die derde symphonie zodanig dat hij op zijn kosten de orkest-partijen
liet uitschrijven, wat ik (geen criticus meer zijnde, geen geld meer verdienende) niet
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betalen kon. Tussen nieuwe haakjes: die derde symphonie heeft in 1939 zeer
aannemelijk geklonken onder Van Beinums leiding te Amsterdam. Zelfs zoals de
Fransen zeggen: Elle a passé comme une lettre à la poste. - Of ongeveer!
Toch was zij in wezen niet opzienbarend anders dan de Vierde of Vijfde. Begrijp
je? Er zijn jaren geweest van een verleden, dat niemand heugt, waarin ik een fanatieke
propaganda gevoerd heb voor Bruckner, voor Debussy, voor Mahler, voor menig
ander ‘modernisme’ op architectonisch, op litterair, op picturaal gebied, en Greshoff,
Werumeus Buning, Kaspar Niehaus, Huib Hoste en anderen, aan wie ik het vrijste
woord veroorloofde, van wie ik dat verlangde, zullen mij niet tegenspreken.
Vandaag zou ik de enige zijn, die op goede gronden propaganda kan maken voor
een muzikale onactualiteit die per ongeluk de mijne is. Dit schijnt mij een te hachelijke
rol. Hoewel het voor mij gaat om te zijn of niet te zijn, weiger ik zo'n emplooi waarin
ieder mij verdenken mag van subjectieve bevooroordeeldheid. Je wenst mij ‘vale’,
wat zeggen wil vaar wel. Ik zal zo goed als ik kan in de richting varen die mij
aangewezen is door mijn binnenste, en wens jou hetzeldfe: Vale!
Je
MATTHIJS VERMEULEN

Terugblik op Schönberg
Herinnert iemand zich, dat tijdens de jaren 1920 en 21 Arnold Schönberg een
compositie-cursus heeft gegeven in Holland, en dat enkele Amsterdammers zonder
moeite twintig duizend gulden bijeenbrachten om hem gedurende een poos het hoofd
boven water te houden? Ik heb er geen flauw idee van wie die cursus toen gevolgd
kan hebben. Maar hij beduidt een kapitaal evenement in de biographie van Schönberg
en strekt ons land tot zekere roem.
Herinnert iemand zich van diezelfde jaren de fameuze uitvoering zijner
Gurre-lieder? Nergens kon zij gebeuren dan hier. Er waren 8 fluiten voor nodig, 5
hobo's, 7 clarinetten, 5 fagotten, 10 hoorns, 5 trompetten en bas-trompet, 7 bazuinen,
een menigte slagwerk, 4 harpen, een reusachtig strijk-orkest, koor en solisten. Ik zeg
niet, dat die massale opstapelingen aanbeveling verdienen. Dat hoeft trouwens niet.
De z.g. jonge componisten van de periode daarna waren al handiger en bleven het.
Maar Schönberg vroeg zijn kolossale bezetting en hij kreeg haar gratis cadeau, wat
vandaag nog ons land tot eer strekt.
Herinnert iemand zich uit de periode rondom de eerste wereldoorlog de
uitvoeringen van Schönbergs Fünf Orchesterstücke? Zij waren niet alleen ontaard
moeilijk, gelijk men zegt, doch daarenboven heidens ondankbaar. Zij stonden bij het
publiek a priori in zeer kwade reuk en de audities werden gegeven voor een half
gevulde zaal, waaruit enkele honderden gedurende het concert wegliepen. Want
Schönberg behoorde tot de groep van 'die derde Symphonie van Bruckner', welke
slechts een enkel lid zou tellen, en waarmee hedendaagse critici, die geen risico
durven nemen altijd weer angstvallig komen aandragen, bangerds die ze zijn, als een
bewijs, dat het publiek zich kan vergissen en die nooit eens praten 'over de tientallen
symphonische werken, die van hun eerste uitvoering af tot heden werden aanvaard
en bewonderd'… zoals de heer Flothuis wijze lessen gevend, met onnoembare
simpelheid van geest beweert in de Vrije Katheder. Inderdaad, Schönberg behoorde
tot dat kleine groepje van Mozart, Schubert, Beethoven, Berlioz, Wagner, Hugo
Wolf, César Franck, Moessorgski, Debussy, Mahler, Bruckner en nog enkele anderen,
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over wie critici en zelfs critici-componisten, die risico durfden nemen, de
onversaagden!, copieuze hoeveelheden van de miserabelste nonsens hebben
uitgekraamd. Ofschoon dat euvele, ijdele gezwets ook bij Schönberg viel te voorzien,
ofschoon men elkaar van te voren de critische dapperen kon aanwijzen, die weer
zouden doorslaan, zijn de Fünf Orchesterstücke toch gespeeld, herhaaldelijk gespeeld
te Amsterdam, en hierom heeft ons land een preferent aandeel verworven in de
geschiedenis der muziek.
Herinnert iemand zich deze feiten en dingen? Ik betwijfel dit op goede gronden.
Want sinds ik als een soort van spook uit den vreemde terugkeerde naar de muzikale
banketten van mijn ouders land, heb ik in de concertzalen nog geen noot horen
weerklinken van Arnold Schönberg. Menigmaal, wanneer ik iemand ontmoette wier
of wiens mentaliteit mij enigszins interesseerde, kwam ik ertoe te vragen: 'Heb je de
Fünf Orchesterstücke gehoord? Heb je Pierrot Lunaire gehoord?' Onveranderlijk
ontving ik op mijn onderzoek een neen tot antwoord. En ik kreeg de allengs
beklemmende indruk, dat voor de z.g. jonge generatie (met inbegrip van die der
componisten) Schönberg hier niets is dan een naam. Ik kreeg bovendien de
ontmoedigende indruk, dat niemand besefte, welke enorme, affreuze lacune in zijn
psychische en intellectuele vorming mij dat negatieve antwoord te vermoeden, te
constateren gaf. Wat weten die argeloze stumpers dan eigenlijk van moderne muziek?
Hoe zouden zij enigermate kunnen bevroeden wat muziek van deze tijd, dus muziek
die Schönberg completeert, zou kunnen en zou moèten zijn?
Ik schrijf nu over Arnold Schönberg alsof een doorlucht man herdacht wordt omdat
hij kortelings stierf. Maar hij is nog niet dood. Sterker toegerust dan Debussy en
menig ander geniaal aangelegd soortgenoot, vierde hij onlangs (op 13 September)
zijn vijf en zeventigsten verjaardag. Maar wanneer hij kwasi als een afgestorvene
geldt voor ons, die kalmer slapen dan de overledenen in hun frisse groeve, overal:
te Parijs, te Londen, te New York, te Milaan, te Darmstadt, overal behalve hier, heeft
Schönberg nog zijn aanhangers, zijn verdedigers, zijn bewonderaars door dik en dun
bij hen, die zeggen doe het zo, bij hen ten overvloede, die denken doet het nièt zo,
maar probeer het anders. Hij heeft tot nu toe het onschatbare geluk gehad om altijd
jonge mensen te vinden, die genoeg in zichzelf geloofden om ook in hem te kunnen
geloven.
Omdat zij niet bij de pakken neerzitten, en over enthousiasme genoeg beschikken
om niet enkel in voorbije zaken rond te roeren, blijft Arnold Schönberg door hun
bemiddeling het zeldzame ambt voortzetten van verontruster, van hernieuwer, van
bevrijder, die weliswaar niet alle, maar die vele boeien ener inhoudloos geworden
traditie en conventie verbrak. In het opsporen van verouderde symbolen, die elk
contact met de levende werkelijkheid verloren, en voortaan onmogelijk maakten, is
hij aanzienlijk verder gegaan, verrichte hij veel onverschrokkener, veel onverschilliger
ook voor de opinie van buitenstaanders of vakkundigen, zijn delvers-werk, zijn
moeilijke arbeid van research, dan Strawinsky, Bartok, Hindemith, en de overige
schijnbaar modernen die, snuggerder dan hij, altijd een deurtje openhielden voor
kansen op een journalistiek succes. Wanneer Schönberg in de knel raakte zijner eigen
naspeuringen, zich onder haar diepgang verlaten zag en geen uitweg wist, dan heeft
hij niet, zoals alle anderen, zijn heul gezocht en gevonden in de afgezaagde, versleten
formules van een laf gemakkelijk neo-classicisme (dat de hedendaagse muziek
overwoekert), maar dan heeft hij het risico durven nemen van zijn ingeboren verlangen
naar een juiste uitdrukking zijner gewaarwording.
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De herinnering aan een voorganger, die hetzelfde ambacht uitoefent als degene
die herdenkt, is noodzakelijkerwijze beïnvloed door de radiaties, welke op hem
afstraalden, welke hem van dichtbij of uit de verte, door persoonlijke mededeling of
door schriftelijke tekens, tot zijn verwondering bereikten. Omdat ik zag, en duidelijk
ervoer, dat Arnold Schönberg zich radicaler waagde dan wie ook, wijder doelde dan
wie ook, oneindig wijder dan de z.g. jonge componisten, moest ik mij wel
onontkomelijk zijn leerling voelen en weten. Als een leerling, voor wie, volgens de
aanmaningen van Nietzsche en andere goede raadgevers, de voornaamste plicht is,
om de meester verloochenend, te trachten voorwaarts te schrijden naar richtingen,
welke hij aanduidde.
Want gelijk elk genie was Schönberg niet slechts ontginner en bevrijder, maar ook
een begrenzer en een kluisteraar. Doch de grenzen en de kluisters, die hij voor zichzelf
ondervond, openden vergezichten, welke hij ontwaarde zonder ze te kunnen betreden.
Om Schönbergs grenzen te overschrijden, om zijn eigen boeien te verbrijzelen, moet
men ze echter gekend, moet men ermee geworsteld hebben.
Terwijl aan zijn kameraad Kandinsky (Schönberg schilderde ook) een nis vergund
werd in het pantheon der aanvaarde beroemden, en terwijl expressionnisten en cubisten
hun uitdrukkingswijze voortplantten tot in de reclame der bazars, bleef 'de stijl' van
Schönberg nog opgehouden en vertraagd in een onvoltooid verleden. Dit is geen
schade. Alleen maar uitstel; geen afstel. Betreffende de muziek is de wereld een
beetje achter.
Hier, in Amsterdam, eermaals convergerings-punt van alle muzikale krachten,
herinnert men zich Schönberg door een vluchtig concert van kamermuziek, waarover
ik hoop te berichten.
Maar al zou ik daarbij verrukt worden, zo'n concertje is lang niet genoeg om onze
ogen te openen voor de toekomst, de onvermijdelijke toekomst, die wij verdienen
zullen, en bezitten zullen, naar gelang wij haar willen.

Een andere Mahler
Het was een concert om vooruit tegen op te zien. Want met de schrijnende tonen van
Das Lied von der Erde had Mengelberg indrukken bij ons veroorzaakt, die heftig
genoeg waren om heel een leven te doorhuiveren als met een zang van sirenen waaraan
nooit meer te ontsnappen valt voor wie hem eenmaal hoorde. En niet enkel scheen
die lokkende roep ener even lieflijke als pijnende schoonheid ons onovertrefbaar.
Wij wensten haar ook niet terug. Wij moesten zelfs duchten dat zij door iemand
anders overtroffen kon worden. Wijl zij ons dan weer opnieuw en dieper nog
gedompeld zou hebben in dat oude dal van tranen, waar deze muziek geen troost en
geen verlossing bracht doch alleen vermeerdering van wanhoop en van smart. Ik
wenste niet weder te keren naar romantische, onbruikbare, ongezonde, verderfelijke
visies op de wereld, die mij vroeger werden ingeënt, die ik met moeite bij mezelf
had uitgeroeid, en die voor ieder onzer eindigden met een ramp. Ik zag er dus geen
heil in dat Van Beinum op een zo gevaarlijk terrein zich wilde laten meten met
Mengelberg. Ik hield dat voor ondoenlijk.
Maar deze uitvoering van Das Lied von der Erde werd een concert, zoals ik mij
dat slechts herinner uit de dagen der jeugd, wanneer men door het tumult der
gewaarwordingen een impuls krijgt, met welks brandend merk men voor de rest
zijner dagen getekend wordt en gekleurd. Het was een geheel verschillende gloed
waar Van Beinum hoorders en spelers heen voerde. Niet meer een negatieve,
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deprimerende invloed onderging men van tekst en muziek, doch een positieve en in
hoge graad tonifiërende. Het werk was niet meer een bejammering der aarde en van
onze menselijke conditie. Maar het tegendeel: een beaming, een verheerlijking van
onze aanwezigheid hier, op deze planeet, waar vele remedies bestaan tegen de zorgen
van de geest of van het hart: veeleer een lofzang, ontstegen aan een gemoed dat achter
het leed en de illusie der aarde nog een kans op geluk ontwaart en aangrijpt.
Na de eerste onverwachte, overstelpende indruk dezer met alle vorige opvattingen
contrasterende interpretatie, welke ikzelf nimmer vermoed had, ben ik begonnen de
gegrondheid te onderzoeken van die radicaal afwijkende vertolking. En ik kwam tot
de bevinding, dat wij ons altijd omtrent de ethische inhoud en strekking van Das
Lied von der Erde vergist hadden.
Misschien niet door redenering, maar waarschijnlijk door een louter instinctieve
en des te zuiverder aanvoeling van tekst en muziek had Van Beinum de juiste intonatie
gevonden. Het eerste tafereel inderdaad dezer symphonie in zes delen, is een soort
van proloog, waar de componist het gegeven probleem - het besef onzer jammerlijke
duisternissen - met de vermurwendste symbolen aanduidt, maar tegelijk de
dionysische, bacchantische oplossing en bevrijding voorstelt. Het tweede deel (De
Eenzame in de Herfst) vangt aan in een bijna geruisloze stilte, leegte en verlatenheid,
met het ontwaken en opwellen ener andere ontroering dan die van panische schrik,
en laat de kalme expressie langzaamaan zich cristalliseren en uitgroeien tot een zachte
verrukking, omdat achter de parelgrijze nevels en over de verwelkende bladeren ‘de
zon der liefde’ geraden, gehoopt, verwacht, en reeds innerlijk aanschouwd wordt.
Het derde tafereel (Von der Jugend) - het schertsend feest der vrienden in het paviljoen
te midden van de vijver, die alle dingen ondersteboven weerspiegelt - heeft de
broosheid en de doorzichtigheid ener zeepbel, maar tevens de goddelijke sereniteit
en het onverstoorbare evenwicht van iemand, die in enkele minuten van inzicht
ervaren heeft hoe goed en bevredigend mooi de dingen kunnen zijn. Het vierde deel
(Von der Schönheit) - de meisjes die bloemen plukken, de jonge ruiters die langs
hen rennen en een blik van verlangen wisselen -, het vijfde deel, (De dronkene in de
lente) - een exuberante aanvaarding van alles wat is, een jubel over alles wat door
hare zintuigen de ziel waarneemt of bevroedt - die beide taferelen hebben plaats in
landschappen, in straten zelfs, ener werkelijke aarde, waar een bevlieging van
opgetogenheid, van vervoering, elk ogenblik (en hoe weldadige ogen kan men
ontmoeten zodra men wil!) in ieders bereik ligt. Het zesde deel (Der Abschied) vat
alle tovers van de dag samen bij de schemering van de avond waarheen alle leven
daalt. Onder een andere stilte (de rust van ons herdenken) en tussen vogels die in de
hoge toppen der bomen het verdwijnende licht vaarwel zeggen met een hunkering
naar het licht dat straks komen zal, wegen wij de waarde der schatten van de dag,
van ons bestaan. De volle maan rijst op in een rosse gloed die geleidelijk verheldert,
en met een vreemde, onveranderbare, eeuwige pracht. Wij moeten afscheid nemen
van al de heerlijkheid, die geschreven werd in ons binnenste. Want niemand gaat
heen zonder dat een vermoeden van geluk hem of haar gewenkt en overtuigd heeft.
En wij zingen ons vaarwel gelijk de vogels in de hoge toppen van de bomen. Onze
aarde zal nog lang vaststaan, nog lang herbloeien in de lente. Het geluk van deze
enige, blijvende, extatische stonde in de vliedende tijd, zal immer genoten worden
door mensen die ervoor zullen danken als wij, omdat wij misschien steeds dezelfden
zijn die deze schoonheid, deze volledige harmonie verlangen, begeren en begroeten.
Het leek me hierom ongelooflijk en ongedacht juist gevoeld door Van Beinum,
dat er van Mahlers Lied von der Erde niet een sensatie van beklemming en
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hopeloosheid moest uitgaan, maar een duidelijke uiting van welbehagen met al het
aanwezige gelijk het is, een euphorisch effect, waarmee onze twijfels overwonnen
worden en onze tevredenheid over het aandeel dat wij hebben in ons klein of groot
heelal vermeerderd wordt.
Men zegt dat Wagner, wanneer hij een melodie gevonden had, die hem beviel,
kopjeover duikelde. Men vertelt dat Pablo Casals, toen hij ‘poseerde’ voor Toorop
met een dergelijke buiteling het atelier binnentrad van zijn schilder. Ik had wel zo
iets extravagants willen doen tegenover Van Beinum na zijn ongekend
levensvermeerderende weergave van Das Lied van der Erde.
Het behoeft hierna nauwelijks vermeld te worden dat Richard Lewis, de tenor, en
Eugenia Zarewska, de alt, volkomen adaequaat overeenstemden met de bedoeling
van de dirigent, en dat wij hen als stem en als expressie zonder aarzeling of weifeling
bewonderd hebben. En ook het orkest. Het had een geheel andere klank dan vroeger.
Toch was het dezelfde. Maar veel natuurlijker, spontaner, vanzelfsprekender dan
eertijds. Veel transparanter. Veel virtuozer. Onvergelijkelijk en onwaardeerbaar in
elk onderdeel van het algemeen geluid.
Ik zou nu wel eens de Negende Symphonie willen horen in de visie welke Van
Beinum haar geven kan. En ook de overige symphonieën van Mahler, die zo
onmiddellijk de hedendaagse en wellicht toekomstige aspiraties verzinnebeeldt in
klank, wanneer Van Beinum hem vertolkt.

Een muzikale zaak
Het is eigenlijk zielig gesteld hier met Schönberg. Wel had de viering van zijn
vijf-en-zeventigste verjaardag ongeveer honderdvijftig mensen bijeengezameld in
de kleine zaal van het Concertgebouw (wat nogal meeviel), wel werd er met een
aanstekelijke spanning en warmte gemusiceerd door het Amsterdams Strijkkwartet
van Nap de Klijn, door de pathetische sopraan Elsa Barther, de imposante pianiste
Else Kraus, die keer op keer hun hoorders in een feestelijk exciterende verhouding
brachten tot de klanken ener verbeeldingswereld aan welke zij ontwend raakten. Ook
dat viel nogal mee bij een uitvoering der Nederlandse Vereniging voor Hedendaagse
Muziek en de sectie Holland der International Society, waar alles gewoonlijk onder
de druk ener uitgestreken saaiheid pleegt te verlopen.
Maar ondanks die blijken van magnetisme in de atmosfeer was de pers lauw, als
bij een karweitje dat kalmpjes wordt opgeknapt. Zij uitte een matige waardering voor
het kwartet met sopraan-solo op verzen van Stefan George, dat Schönbergs eerste
periode sluit. Niet de geringste verwondering tegenover de pianostukken der tweede
periode. Geen zier bevreemding, laat staan onwil, en evenmin instemming jegens
het vierde kwartet der laatste periode, die begon in Amerika, waar Schönberg, in
tegenstelling tot vele andere geëmigreerde componisten, geen compromis aanging
met een retarderende omgeving. De critieken kenmerkten zich door de volkomen
afwezigheid van enige sympathische achting voor het moeilijke en ondankbare
pionierswerk dat Schönberg ondernam. Zij toonden geen spoor van hartstochtelijke
bewogenheid; en die neutraliteit is stellig het ergste wat een kunstenaar kan
overkomen. Zij gaven mij het matte gevoel dat de zaak Schönberg bij ons verloren
is, en dat niemand een pen zal verroeren voor een poging tot redding van hetgeen
misschien nog gered zou kunnen worden.
Het zieligste van het hele geval leek me dat ik de onverschilligen niet in het ongelijk
kon stellen, wanneer ik bij Schönberg de maatstaf aanlegde welke men slechts gebruikt
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voor het half dozijn van de grootste meesters. De karakteriserendste bijzonderheid
van dezen is dat men bij hen nooit komt uitgeluisterd, omdat hun muziek niet enkel
de intellectuele functies van de hoorder bezig houdt, maar bovendien een ander en
beter deel toespreekt om hem te overtuigen. Die tweede, geheimere werking kan zich
voordoen in verscheidene graden van macht, en volgens eigen ervaring vond ik bij
Schönberg dit vermogen in geen enkele hoeveelheid.
Een gemis echter dat ik constateer, zou ik ook willen verklaren. Doch hiermee
begon de moeilijkheid en eindigde nog niet. Waarom interesseert Schönberg, waarom
boeit hij, waarom kon ik van hem lezen, waarom is hij de enige ter wereld die na
1920 eigenlijk nog geldt als componerend verschijnsel, en waarom lukt het hem nooit
om genoeg vat op mij te krijgen, dat hij me aan mijzelf ontrukt, mij van mezelf
bevrijdt, mij ontvelt in de mystieke, esoterische zin, gelijk Marsyas ontveld wordt
door Apollo?
Waarom bezit hij niet de gave om mijn innerlijk wezen in zo voldoende mate te
intensifiëren dat ik automatisch geheven word naar het onbegrensde bewustzijn van
kennen en kunnen? Tot mijn verrassing las ik, dat volgens Aafjes zulke intensifiëring
het doel moet zijn der poëzie. Dit was altijd mijn opinie betreffende muziek. En
welke waardemeter zou nog tellen wanneer men deze op zij zet? Zonder die
dwingende norm wordt alles wat de mens (en de rest van ons heelal) doet of probeert,
hetzelfde en gelijk. Zonder deze norm en dit kompas heb ik van eerste tot laatste
instantie geen enkel criterium om een oordeel te wettigen.
Wat Schönberg aangaat, kan ik zeggen dat hij een romanticus is, zelfs een
post-romanticus, die ondanks obstinate pogingen er nooit in slaagde om zijn muziek
te ontdoen van de phraseologie, van de conventionele mimiek, van de
zelfvermomming, van de autosuggestie, van alle overige kunstvaardige en
onwaarachtige premissen der romantiek. Maar dit gebrek hindert mij geenszins bij
Mahler, bij Debussy, bij Diepenbrock, en bij enkele anderen, die het innerlijk wezen
van de hoorder genoegzaam intensifiëren om elke wens vervuld te achten. Ik kan
van Schönberg zeggen dat hij geen autochthoon is in het land der melodie, dat hij
nooit een werkelijk origineel thema vond, dat alle klanken die hij uitdacht mij bekend
en zelfs aartsbekend toeschijnen. Maar tot wie van de componisten die waren en zijn
zou ik dit verwijt niet mogen richten? Ik kan hem ten laste leggen dat hij met al zijn
techniek en vakmanschap niet in staat is om ons te onttrekken aan het besef van een
betrekkelijk rhythme, van een toonsoort die ons een begrenzing schijnt. Of dat hij
door zijn klanken slechts de gewaarwording verschaft van een ontredderde, navrante,
door onophoudelijke nachtmerries en depressies geplaagde mens. Maar ook hierin
is hij geen uitzondering. Wij kennen dat sinds lange tijd.
Hoevelen onzer evenwel hebben natuurlijkerwijze het recht om Schönberg te
beschouwen onder deze absolutistische gezichtshoek? Als ik goed tel geen vier, geen
drie, misschien geen twee. Wanneer ik Schönberg wik op een zuiver-technische
weegschaal (dus elk intensifiërings-vermogen daargelaten) dan zie ik dat hij meer
dan wie ook de hedendaagse drang belichaamt en vervuld heeft om een verwijding
te volbrengen van de engte welke door Rudolf Escher genoemd werd ‘de harmonische
ruimtelijkheid’. Deze willekeurige beperking kan niets anders definiëren dan een
hindernis die overschreden moet worden.
Daarom zou ik willen dat desnoods slechts éénmaal, en als het moet zonder het
minste succes, de Fünf Orchesterstücke van Schönberg gespeeld worden door het
orkest van het Concertgebouw. Ter gelegenheid van een vijf-en-zeventigste
verjaardag. Van Beinum schijnt mij daartoe verplicht. Want heus, er is niet alleen
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de achttiende eeuw van het muzikale denken om ons daarin te verdoezelen op een
rhythme van rationele marionetten, en niet enkel een negentiende eeuw om ons de
herinnering van verouderde sentimentalismen te bezorgen. Er moet ook nog een
twintigste eeuw komen, en hier noch elders schijnt zij me bereikbaar zonder het
muzikale voorbeeld van Schönberg.

Fidelio of de echtelijke liefde
Zo luidde de oorspronkelijke titel. En reeds een maand voor de Amsterdamse première
liep het gerucht, dat de bezetting der rollen, die voor Beethovens opera werd
uitgezocht, gewoonweg formidabel was. Al weet niemand wie deze keuze verricht
en daarvan de lasten draagt, de solisten waren aangewezen met evenveel kijk op de
muziek die zij te zingen kregen als op de vertolking, welke men van hen verwachten
kon.
Gré Brouwenstijn bleek niet enkel in vocaal opzicht de uiterst zware Fidelio-partij
spelenderwijze baas te kunnen. (de lichte inzinking welke haar beving bij de finale
mag men wijten aan de vermoeienis der repetities), maar ook de mannelijke kleding
droeg zij met natuurlijke eenvoud, en bijna onmerkbaar als een of ander jonge ridder
van een zeventiende-eeuws plaatje. De Florestan van Frans Vroons had in zijn donkere
kerker en in het felle licht der bevrijdings-apotheose, de rijk getimbreerde, recht tot
merg en been doordringende klank waarmee die vaardige kunstenaar de gemoederen
zijner hoorders altijd doeltreffend roert. Omdat Otakar Kraus in Tosca een
uitmuntende, ijzingwekkend lyrische Scarpia is, moest hij hier wel iets van Pizarro
maken dat op gelijke wijze impressionneert, want hij heeft er hetzelfde emplooi als
tyran, en zijn stem past van de laagte tot de hoogte niet minder goed bij het orkest
van Beethoven dan bij het instrumentale palet van Puccini. Gerard Groot, de cipier,
Greet Koeman, zijn dochter Marcelline, Chris Scheffer, zijn knecht Jaquino, zongen
uitstekend, hoewel Greet Koeman soms derailleert terwijl men daar het minst op
verdacht is, omdat er geen redenen voor schijnen te bestaan. Over de dirigent Paul
Pella hebben de critici de allerbeste en allerslechtste oordelen geveld, maar het ene
en het andere leek mij overdreven. Hij ging dikwijls veel te langzaam, te gewichtig,
te statig op ons af, en ik voelde de lust me bekruipen naar een verzuchting als: kerel,
stel ons geduld niet zo op de proef. Maar dat waagstuk lukte hem. Niemand in de
volle schouwburg liet een kuch, hoewel men kriebeling had. Dat is niet ideaal. Bij
werkelijke kunst moet elke neiging tot kriebeligheid verdwijnen. Zo eist het een wet
die ons ingeboren is. Men wil tevreden zijn, in een acrobatisch evenwicht tussen elke
waarschijnlijkheid van lief en leed. Maar bij het slot nam Pella plotseling een snelheid
die iedereen beviel, de verhoopte opluchting gaf, en (zonder bombast) verrukte. Hij
kreeg om zo te zeggen vanzelf de allure van het corybantische einde der Negende
Symphonie. De opvatting en de realisering van deze climax scheen mij zeer juist.
De verzen trouwens, of als gij wilt de versjes van de tekst, (Wer ein holdes Weib
errungen, Stimm' in unsern Jubel ein!) hebben precies hetzelfde rhythme als de ode
van Schiller, en ze noopten Beethovens hart ongetwijfeld tot dezelfde drift. Men zou
die versjes kunnen zingen op de melodie van Schillers poëzie ‘Freude, schöner
Götterfunken’ zonder de muzikale sfeer te veranderen of het gedicht te schaden.
Orkest en koren dezer tomeloze finale van Fidelio klonken buitengewoon stralend,
en hoe zou ik anders kunnen doen dan de lof hiervoor toe te zwaaien aan de dirigent
Pella, die alles bij mekaar hield en opjoeg? In de loop van de avond had ik wel
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gemerkt, dat een menigte inzetten van het orkest niet klopten. Ik betreurde het; maar
de oorzaak er van bleef mij een raadsel. Want Pella kan dirigeren.
Waarom dan, wanneer het muzikale deel te prijzen viel, hebben wij deze
Fidelio-opvoering niet kunnen aanvaarden met een onvoorwaardelijke bewondering
en instemming? Daar waren stellig een aantal fouten, die men met een beetje verder
nadenken had kunnen vermijden. Maar hoe ze te definiëren? hoe ze te bewijzen? en
op wie de schuld er van te laden?
Het is een oude gewoonte van de muziekhistorici om Fidelio te beschouwen als een
mislukte opera, en te beweren dat de gebreken der compositie, welke haar in 1805
een fiasco bezorgden, nooit geheel door Beethoven konden worden uitgewist. Ik
geloof niets van zulke vertelsels. Wanneer een type als Beethoven tien jaar arbeidt
aan een werk, waarmee zijn ganse persoon gemoeid is, dan mogen wij betreffende
het resultaat onze eigen opinies gerust ter zijde zetten. En wij hebben inderdaad
Fidelio-voorstellingen bijgewoond, vroeger onder Weingartner, later onder
Furtwängler, (om er slechts een paar te noemen) waarvan de scenische en dramatische
kwaliteiten niet onderdeden voor de zuiver muzikale. Maar hun vertolking baseerden
deze dirigenten (en de regisseurs aan wie zij hun bedoelingen inprentten) niet op een
geabstraheerde muziek, doch, gelijk Beethoven-zelf gedaan had, zij gingen uit van
de tekst (hoe onbeschrijfbaar kreupel die ook was) en van de dramatische situaties
welke deze tekst opleverde, hoe verouderd en onaannemelijk die ook schenen. Zonder
enige reserve, en met alle consequenties daarvan, accepteerden zij een gegeven dat
een eeuw lang - na de val der dwingelandij - voor romantisch onmogelijk gehouden
moest worden; zij accepteerden eveneens in hun onmiddellijke realiteit alle extreme
sentimenten van liefde, schrik, offervaardigheid, ontsteltenis, wreedheid, verlossing,
die tot dat gegeven aanleiding gaven en die er weder uit moesten voortvloeien. Zij
zagen zeer nauwkeurig dat de hele Fidelio afzakt naar een opgezegd lesje, wanneer
(b.v.) Leonore niet met al haar sidderende zenuwen, als een beaming van haar diepste
voelen en denken, weet te schreeuwen: ‘Ja, es giebt eine Vorsehung!’ Zij vatten alles
op als ernst die gemeend is, en gelijk het metterdaad voor Beethoven was. Zo
vrijwaarden zij Fidelio tegen de rhetorische, onechte, ondoorleefde intonaties van
het oratorium, en zo verhinderden zij hun spelers om te acteren als zingende en
sprekende poppen.
Maar men zou zich kunnen afvragen of deze rechtstreekse verbinding met
Beethovens werk vandaag bereikbaar is. Want het onderwerp van Fidelio - iemands
absolute liefde, en de omstandigheden waaronder zij helpen wil - na ruim een eeuw
lang voor buitensporig gefantaseerd te hebben mogen gelden, werd sindsdien tijdens
een reeks van jaren wederom verschrikkelijk actueel. Die onderaardse kerker, waar
Florestan verhongert, werd een kamp, en Pizarro de commandant. Er zijn daar zóveel
wederzijdse offers gebracht, - en dikwijls tevergeefs - dat door zijn veelvuldigheid
het offer-zelf als het ware gedevalueerd raakte en ons gemakkelijk schijnt. Wij
vergaten dat een offer steeds ontzaglijk moeilijk is, en des te moeilijker, des te
exalterender ook (voor de kunstenaar die de gespannenheid er van hervoelt) wanneer
men ziet hoe het duizenden malen schijnbaar tevergeefs gebeurt.
De regisseur der mise en scène (Abraham van der Vies) had in de gevangenis,
onder het met houterig gestyleerde klimop versierde portiekje van 't huisje waar de
cipier woont, een vogelkooitje opgehangen. Het was leeg. Er zat geen kanarie, of
sijsje in. Er was dus niets in dat kooitje wat, volgens een bewering van William
Blake, de engelen tot nadenken en bijgevolg tot bewogenheid kon brengen. Ik zou

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

graag gezien hebben dat onze beheerder van het opera-toneel zijn zorgzaamheid een
beetje verder had uitgestrekt dan tot zo'n pittoreske en aandoenlijke kleinigheid. Dat
kleine was overal in de gewenste voortreffelijkheid aanwezig. Maar niet het grote,
niet dat onmetelijke machtige wat een mens - een vrouw - vermag. Nergens. Zelfs
het toneel waar de put ontgraven wordt waarin Florestan verdwijnen moet, zelfs dit
‘melodrama’ dat door Beethoven zo origineel en suggestief gecomponeerd werd,
verliep in de kalmte van een of andere huiselijke bezigheid als vegen of afwassen
van borden. Te midden der werkelijk goede vocale en orkestrale praestaties
berokkende die bureaucratisch genoeglijke regie voortdurende teleurstellingen. Aan
wie echter de schuld? Aan Pella? Aan Van der Vies? Of aan beiden? Tezamen in
ieder geval bleken zij onvoldoende.
Niemand evenwel hoeft zich wegens deze bedenkingen te verbeelden, dat Beethovens
Fidelio, zelfs als statisch, bijna ondynamisch oratorium, niet het aanhoren waard zou
zijn. Wij hebben met een opgetogenheid, die vanzelf kwam, geluisterd naar het
kwartet ‘Mir ist so wunderbar’, en naar menige toon waarvan Beethovens accent,
ondanks alle tekorten niet gesmoord kon worden. Voor zover zij iets beters in het
uitzicht stelde, was deze opvoering goed.
Toch wil één protest me nog uit de keel: Als ergens een opera bestaat die verdiende
en behoorde vertaald te worden in het Nederlands dan is het Fidelio, die de lezing
was van een Frans libretto. Vooral vandaag, dunkt me, zullen de meesten onzer liever
de vele parlando's welke daar voorkomen, vernemen in het Hollands dan in het Duits.
Te meer omdat die gesprekken zonder enige litteraire waarde of betekenis zijn.

Een muzikale openbaring
Zolang er muziek geschreven wordt sedert het begin onzer jaartelling, dus sinds het
jaar één, lukte het nog niemand een noemenswaardige Apocalyps te componeren. Ik
weet niet hoe dikwijls het geprobeerd is. Dat mogen anderen naspeuren, voor wie
de mentaliteit belang heeft van lieden die smullen in het verzinnen van de griezeligste
schepselen en de gruwelijkste calamiteiten. Maar geen sterveling heeft het ooit
klaargespeeld om van de gedrochtelijke en afschuwwekkende kastijdingen, welke
een Hemelse Vader voor ondeugende kinderen volgens dat beroemde boek in petto
houdt, muziek te maken welke verdient gehoord te worden, en die niet onmiddellijk
in de kelder der vergetelheid neerploft. Nog nooit. Als ze bestond zouden wij er geen
seconde naar hoeven te zoeken. Dat kan veilig gegarandeerd worden. De Apocalyps,
met haar buitenissige monsters en monsterachtigheden, of met de uitbundige
juwelierspronk der Godsstad, is misschien een geschikt onderwerp voor schilders en
poëten, doch was het nimmer voor componisten.
Een historisch feit als dit, dunkt me, had Henk Badings tot wantrouwen jegens
zichzelf moeten manen op de kwade dag toen hij besloot een deel der obsessies van
Johannes, welke visioenen werden, op noten te zetten. Zijn onderneming verraadt
de onbezonnen en vermetele wens om de eerste, wellicht de laatste en tevens, de
enige te zijn, die een onbegaanbaar, uiterst gevaarlijk terrein met succes, en onder
applaus, betreedt. Het spreekt immers vanzelf dat Badings' Apocalyps, wanneer zij
geslaagd ware, even duidelijk de kentekenen van het superlatief onevenaarbare,
onovertrefbare zou bezitten als die van Johannes, waar alles wat vermeld wordt,
geschiedt in de maximale graden der ontzindheid, der ontsteltenis, of der verbazing.
Dat is voor de drommel geen futiliteit. En reeds de manier waarop Badings tot zijn
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plan geraakte had hem argwaan mogen inboezemen. Men vertelt namelijk (ik las het
in de N.R.C. geloof ik) dat een vriend, die bij Badings thuis muziek-schetsen zag
liggen, enthousiast uitriep: ‘die klanken zouden passen voor een Apocalyps!’ - en
dat er toen in de geest van onze componist, aan wie de Rotterdamse afdeling tot
bevordering der toonkunst juist een oratorium gevraagd had, plotseling een licht
opging. Uit dergelijke toevalligheden ontsproten soms grote kunstwerken en
buitengewone ontdekkingen. Maar in ontelbare gevallen ook de naïefste, de
kinderachtigste vergissingen. De inspiratie (letterlijk: inademing, - de inademing van
onzintuiglijke gewaarwordingen) behoort zonder twijfel tot de menselijke vermogens.
Maar als iets de strengste contrôle nodig heeft der rede, en een voortdurende
achterdocht, dan is het stellig de zogenaamde inspiratie.
Waarschuwende vooruitzichten op een misleiding, welke iedereen - en zeker Henk
Badings - met een greintje gezond verstand had kunnen duchten, lagen derhalve in
al deze premissen voorhanden, en 't zou een waar wonder, een overweldigend mirakel
geweest zijn wanneer de ervaring en de werkelijkheid ze bevestigd hadden.
Dit gebeurde niet, en ieder der hoorders werd daarvan getuige. Onder elke
gezichtshoek heeft Badings gefaald, bleek hij foutief, radicaal er naast, op de
hinderlijkste, de ergerlijkste, maar tegelijkertijd op de geruststellendste wijze. Want
voor alle schatten der aarde zou ik niet durven verlangen dat een componist in de
verklanking van een wereld-catastrophe een ziertje talent (laat staan een ziertje genie)
mij getoond had, en zou bewezen hebben dat ik hier doende was met een werkelijke
magiër, met iemand die rechtstreekse tolk zou kunnen zijn van de oorzaken en de
bedoelingen der geheime factoren die het leven richten.
En niet enkel omdat zijn Apocalyps in mogelijkheden te kort schoot, faalde
Badings: na even luisteren werd het zelfs evident dat hij niet eens gemikt had. Dat
doelmatig mikken op een catastrophe, op een ondergang, zou ik voor fataal, voor
onafwendbaar hebben moeten houden als het zich had kunnen uitdrukken in tonen.
Want goede, echte muziek mag men met enige wettigheid beschouwen als de stem
der aarde, als de stem, die in de diepste roerselen der dingen haar oorsprong vindt.
Johannes kon mikken op de vernietiging van het toenmalige Rome. Dit lag in de lijn
der historie. Ware er heden een componist die met dezelfde woeste bezetenheid mikte
naar het hart der verschijnselen, wij zouden zijn aanwezigheid niet anders kunnen
duiden dan als een onbedrieglijke aankondiging van het einde.
Het is geen goede, geen echte muziek bij Badings. Zeer zelden ontmoette ik een
werk dat de schromelijkste gebreken, de grofste nalatigheden met zulke kordaatheid
ten toon spreidt. Hoewel de auteur van deze Apocalyps zijn muzikale gedachtengang
geregeld heeft volgens het systeem der ‘kiemcel’, en ofschoon zijn klanken
gehoorzamen aan de strengste theoretische tucht, is er in zijn oratorium, dat anderhalf
uur duurt, geen spoor van compositie, dit wil zeggen geen spoor van intelligent
overleg in het ordenen der aandoeningen welke hij (vermoed ik) de hoorders wilde
mededelen. Want evenmin als men architectonische arbeid verricht door bakstenen
of pannen netjes op rechthoekige hopen te stapelen, evenmin verricht men
compositorische arbeid door vier noten duizenden malen in verschillende groeperingen
op een rijtje te plaatsen. Het embryo blijft dan embryo. Het vermenigvuldigt zich,
maar evolueert niet. Men maakt er ‘vormen’ mee, doch geen gestalte. Het woekert
voort, doch groeit niet. Het behoudt altijd zijn zelfde rudimentaire, onontwikkelde
physionomie. De ‘cel’ wordt nergens orgaan, nog minder organisme.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

Henk Badings echter, die bij geval behendig met zijn vier noten weet te knutselen,
te puzzelen, en ook te knoeien, Badings heeft zó weinig begaafdheid, zó weinig
intuïtie voor de eisen van de innerlijke handeling, van het ‘drama’, welke de
eenvoudigste der hoorders instinctief stelt en vervuld wil zien, dat deze notenschrijver
waarschijnlijk niet eens zal begrijpen waarover ik spreek.
Zonderling. Hij heeft niet bemerkt van hoe minieme fantasie het getuigt, en hoe
moordend het is voor de ernst zijner zaak, wanneer elke inzet van de recitant telken
male wordt ingeleid met een tik op de vibraphoon. Hij heeft niet bemerkt hoe
grondeloos zot het klinkt om elke naam der edelstenen, waaruit de Godsstad zal
worden opgebouwd, te begeleiden met een tik op die vibraphoon. Ik meende waarlijk
bij een oude film van Mickey Mouse te zijn. Hij heeft niet bemerkt hoe menigeen
onbewust grinnikte (of jammerde misschien) die hoorde dat de vermaarde
apocalyptische Ruiters muzikaal geïllustreerd werden met het sullig drafje der paardjes
van een mallemolen. Hij heeft niet bemerkt welk een onbedaarlijk lachwekkende,
kermisachtige indruk zijn enorme, kolossale fuga (in zeven kwarts maat) maakte bij
de woorden: ‘want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. Amen’.
Hij heeft niet bemerkt dat hij overal, waar hij schrik en vervaardheid wil schilderen,
gebaart als een boeman, met wie kinderen zich verkneuteren, en de primitiefste
boem-boem-middelen gebruikt, die de Radio bij haar ‘hoorspelen’ zelfs zou
versmaden. Hij heeft niet bemerkt, dat het orkest (behalve de contrabassen en
bazuinen, als ze er zijn) vele malen totaal verzwolgen wordt door de nochtans niet
overtalrijke massa van het koor. Hij heeft niet bemerkt, dat zijn orkestrale achtergrond
de solisten meer hindert dan steunt en bijna nergens helpt. Hij heeft niet bemerkt,
dat hij de sopraan-soliste (en ook de koor-sopranen) dikwijls dwingt te krijsen en te
gillen in de verfoeilijkste tessituur (wanneer ze lang duurt) en dat men over 't algemeen
geen syllabe, geen letter verstaat van de tekst. Hij heeft niet bemerkt, hoe monotoon
en schablonisch hij zijn orkest instrumenteerde, en hoe conventioneel alledaags hij
te werk ging, waar hij uit het uniforme geluid een solo voor clarinet of fluit naar
voren brengt. Hij heeft niet bemerkt hoe laag zijn triolende mars-melodieën zakken
beneden het niveau der fanfares van de P.T.T.
Doch deze oncompositorische flaters blijken per slot nog niet het ergste. Badings
heeft vooral niet bemerkt, hoe opperst willekeurig, hoe volstrekt onmotiveerbaar hij
het grootste deel van de tekst musicaliseerde als koor, als solo, als solo-kwartet, of
als declamatie. Geen verstandig mens in de Rotterdamse Koninginnekerk zou hebben
kunnen verklaren, waarom Badings dit of dat stuk van de recitant begeleidde met
muziek, of wel de declamator zijn cataclystische verhalen liet opzeggen zonder
speeltuigen, als de gedegen leerling van een toneelschool, als een ongevaarlijk
predikant. Hij, Badings, heeft met Johannes omgesprongen als een amateur, zo iets
als een toerist van Cook met een monument.
Hij manifesteerde niettemin een ontwijfelbare tevredenheid, toen hij na een
loffelijke uitvoering, en onder handgeklap dat meer van de zangers kwam dan van
hun hoorders, vrolijk gnuivend - na een Apocalyps!! - het podium besteeg. In het
perspectief der fulgurente profetieën van Johannes was dat onvergetelijk komisch,
- of tragisch, naar gij wilt.
Ondertussen echter ben ook ik tevreden: Over het koor; over het Rotterdams
Philharmonisch Orkest; over Corry Bijster, Annie Hermes, Louis van Tulder, en
desnoods over de bas van Herman Schey, de conformistische declamatie van Henk

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

Schaer; belangrijk minder over de kwasi elegant sierlijke mimiek van de dirigent
Otto Glastra van Loon. Het geheel evenwel verschafte mij voldoening. Ik kreeg een
onbeschrijfbare opluchting, toen ik allengs bemerkte dat Badings niet telt, voor geen
aasje meetelt onder de determinerende factoren ener Apocalyps; dat hij quantité
négligeable is als voorspeller, ofschoon wij een bom bezitten, in staat een Apocalyps
te bewerkstelligen, zoals Johannes zelf er zich geen dromen kon.

Een verwaarloosde toon
Meer dan verwonderlijk is het te zien hoe weinig men zich verwondert wanneer op
een mooie dag blijkt, dat een werk als Lydische Nacht van Diepenbrock, geschreven
in 1913, en door 't Concertgebouw éénmaal opgevoerd in Januari 1914, sedertdien
nooit meer verscheen op de programma's dezer musicerende Naamloze Vennootschap.
Verbazend is het te zien hoe je eigen componerende collega's geen millimeter uit
hun lood raken, wanneer zij zo opeens, door de bruuske welsprekendheid van twee
jaartallen (1914-1949), het armengraf bemerken, de grote, nooit gevulde kuil, waarin
zij nu reeds bezig zijn stilletjes neer te zinken zonder dat een kraai ernaar omkijkt.
Verbazend is het hoe nonchalant onbekommerd zo'n manier van doen met
lodderogen wordt aangestaard door je overige collega's, die nièt componeren
weliswaar, maar die toch in een zeker verband tegenover de muziek schijnen te staan
dat hartelijk genoeg zou kunnen zijn om zich het lot van wat anderen maken, een
beetje aan te trekken.
Geen enkele dezer kunstminnaars schijnt er het flauwste besef van te hebben, dat
het dient tot niets, absoluut tot niets, om jaren lang eerste uivoeringen te geven,
dozijnen eerste uitvoeringen die men tegenwoordig potsierlijk wereldpremières
noemt, en de gespeelde werken daarna in een kast te leggen waaruit ze nimmermeer
te voorschijn komen, - of pas na een halve mensenleeftijd als zij deze gunst verdienen
en omdat een goede genius over hen waakt. Die collega's van je voelen nochtans
patriottisch; soms zelfs aandoenlijk chauvinistisch. Zij zijn zeer bezorgd voor Hollands
glorie. Maar zij schijnen niet te kunnen begrijpen dat wij met ons systeem van eerste
uitvoeringen, welke zelden of nooit gevolgd worden door een tweede, dezelfde
nutteloze arbeid verrichten als de vijftig Danaïden, die water gieten in haar vat zonder
bodem, hetzelfde domme bedrijf uitoefenen als Sisyphus, die van voren af aan begint
wanneer de steen welke hij omhoog sjouwde weer naar beneden rolt. Zij schijnen
niet te kunnen vermoeden dat er met zulke praktijken nooit iets blijvends bereikt
wordt; dat een dergelijke methode de meest onbruikbare is voor het stichten van een
eigen en waardeerbare muziek-cultuur; dat alles wat wij in deze richting ondernemen
voor niemendal geschiedt, en geen toekomst kan hebben, wijl wij bouwen op
fundamenten, die wijzelf saboteren door hun elke hechtheid te ontnemen.
Hoe echter zouden je brave collega's zo iets eigenlijk kunnen weten, waar zelfs
een type als Willem Mengelberg daarvan geen benul had? Getuige die Lydische
Nacht, welke hij rustig gedurende een kwart eeuw liet vergelen in een kast. Tevergeefs
heb ik vroeger geprobeerd om hem en andere mensen aan 't verstand te brengen, dat
het geen zin heeft wat zij doen; dat het mechanisme van muziek-horen hoofdzakelijk
berust op de herinnering; dat muziek-indrukken pas hun juiste betekenis en waarde
krijgen (positieve of negatieve) wanneer men ze kan vergelijken; dat men muziek,
die kans op leven heeft, gelegenheid moet gunnen om zich te wortelen in de hersens
welke ervoor ontvankelijk zijn, om zich te verduidelijken, te vermeerderen, te groeien;
dat het pure dwaasheid en oppervlakkigheid is om alle vertakkingen welke een
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gehoors-impressie kan hebben, te willen overzien en tevens te willen rangschikken
binnen de tijdsduur van minder dan een seconde, waarin muziek zich meestal afspeelt;
dat de uitnemendste, de geroutineerdste kenners niet de daarvoor benodigde
vermogens bezitten; dat ieder, die anders handelt tegenover muziek, voortdurend
riskeert het beste te missen wat zij geven kan; dat de gegrondheid van deze meningen
door ontelbare voorbeelden bevestigd wordt. Ik had echter even goed kunnen preken
voor de vissen of de moriaan gaan schuren. En misschien is dit geschrijf ook vandaag
weer boter aan de galg gesmeerd.
Toch was Diepenbrocks Lydische Nacht in 1914 een zeldzame, een merkwaardige
compositie, wat bijna niemand toen gewaar werd, en terwijl ze in een hoek lag, bleef
zij haar emotionele kracht en ook haar louter technische eigenschappen behouden,
ondanks alle omwentelingen, welke de aarde, de mens, de gedachte en de muziek
sindsdien hebben doorgemaakt.
Het onderwerp, dat de componist ongetwijfeld aan zijn dichter Balthasar Verhagen
suggereerde, had in minder antiquiserende verzen kunnen worden uitgewerkt. Maar
op een algemeen litterair plan is deze parnassische poëzie niet aanvechtbaarder dan
menige modernere of oudere tekst, en stellig schaadden woord en rijm nergens de
diepte noch de echtheid van het idee waaraan zij vorm gaven. Dit idee, deze inhoud
welke muziek werd, het avontuur van een Griekse geitenhoeder, die in de kalmte der
duisterende schemering en tegenover het mysterieuze gelaat ener volle maan (deze
vreemdelinge voor ons, deze onbereikbare, deze bekoorster van Caligula, en andere
mensenkinderen!) plotseling het grote raadsel ontwaart van alle natuur en alle leven,
zich bevangen voelt van angst en beklemming, zijn nietigheid, zijn absurditeit zou
men tegenwoordig zeggen, en het geheim van wat hij aanschouwt, het geheim van
zijn zelf onverwachts ervaart in de razernij van een panische schrik, - dit thema, niet
nieuw meer sedert Pascal, is heden, na de schokken van twee absurde wereldoorlogen,
actueler dan ooit. Men heeft er een philosophie op gebaseerd, welke haast populair
werd. En Albert Camus is nog niet verder dan die Lydische herder.
Diepenbrock schreef in 1913 de muziek van dit avontuur. Voor de eerste maal klonk
zij op Donderdag 22 Januari 1914, onder leiding van de auteur. Wij wisten toen nog
niets van de raadselen die wij te ontcijferen kregen. Voor de tweede maal klonk zij
vorig jaar in Rotterdam door Eduard Flipse. Voor de derde maal hoorde ik haar op
Zondag 27 November 1949 in het Concertgebouw. De Rotterdamse uitvoering was
nauwkeuriger wegens een evenwichtige verdeling der contrasten van rust en
ontsteltenis. Maar al leek mij dat Van Beinum, en ook Laurens Bogtman deze keer,
de tegenstelling tussen de statigheid der aardse pracht en onze menselijke
vervaardheid, niet dramatisch genoeg en niet accuraat genoeg hadden afgewogen,
de muziek dezer ondervinding van ieder - hoe dikwijls zagen wij bommen vallen uit
een blauwe hemel, of onder een vreemde maan? - de muziek dezer innerlijke tragedie
werd door iedereen begrepen. Zij had ‘succes’ gelijk dat heet. Ik kon mij afvragen
hoe de hoorders gegrepen zullen worden, als dirigent en zanger zich geheel vertrouwd
en zeker voelen te midden van die bewogenheden. Dit is een wens voor later en er
zijn niet veel composities noch uitvoeringen, waarbij zulk verlangen ontstaat.
Wanneer er nu in ons land nog een instinctief (dit wil zeggen een waarlijk objectief)
oordeel mogelijk is over muziek - ik bedoel natuurlijk de zogenaamde deskundigen
- laat dan ieder die vergelijken kan, deze Lydische Nacht toetsen aan alles wat daarna
gecomponeerd werd. Hij mag dat. Ik weet wel dat Diepenbrock tonaal is en
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‘romantisch’. Ik weet dat hij traditionelere middelen gebruikt dan ikzelf en alle
overige modernen. Bij al zijn modernisme hield Bela Bartok in zijn ‘muziek voor
snaarinstrumenten, slagwerk en celesta’ zich slechts bezig met impressionistische
schilderachtigheden en scholastische formules. Met hetzelfde recht kan ik Strawinsky
citeren, Hindemith of onverschillig wie der allerlaatsten. Zij componeerden moderne
muziek. Maar langs de innerlijke werkelijkheid en eisen van het menselijk hart zijn
zij voorbijgegaan als lieden met gesloten ogen en oren. Geen enkele onzer ingeboren
waarheden en aspiraties hebben zij vermoed. Diepenbrock heeft ze vertolkt. In een
oude taal welke ieder een dode taal kan noemen, als het Sanscriet of het Latijn. Maar
authentiek.
Hierna mag ieder denken gelijk hem belieft, over de slordige vergetelheid waarmee
wij gedurende vijf en dertig jaren (dat is wat!) zulk een werk verborgen hielden in
een donkere kast. Wie wil mag menen dat alles goed gaat als wij deficits subsidiëren
en het repertoire herkauwen van hiervoormaals.

Analyse van een symphonisch geval
In de loop der jaren is het me tientallen keren gebeurd dat een of andere aarts
betoverende muziek, waarvan ik sinds lang de macht had leren kennen, en waarvoor
ik mijn ziel verkocht zou hebben om zo iets te mogen schrijven, me onbeweeglijk
en steenkoud liet als een dood lichaam. Dit is een vrij gewone ondervinding, die
menigeen meemaakt, met de verrukkelijkste werken van Beethoven, Mozart, Debussy,
of noem maar iemand van dezelfde bovenmenselijke categorie.
Slechts heel zelden heb ik precies kunnen ontdekken bij wie de fout lag, bij mij,
of bij de spelers. Doch al was ik in staat geweest om daarover regelmatig met de
grootste zekerheid te beslissen, het zou mij niet gevrijwaard hebben voor een vraag
welke me sinds geruime tijd plaagt en waarop ik tot nu toe geen antwoord vond.
Langzamerhand, immers, moest ik beginnen te twijfelen of er in de muziek enige
objectiviteit bestond, en of niet alles wat wij achter de noten horen, voortkomt uit
suggestie en autosuggestie, of niet alles, wat wij daar vinden, door onszelf of door
anderen er in wordt gelegd, zodat de noten ten hoogste een min of meer geschikt
pretext worden, een aanleiding, een uitnodiging welke de componist ons verschaft
om er onze eigen psychische vermogens mee te oefenen, te verwekken, te
ontwikkelen.
Deze vreemde uitwisseling, welke ik uit vele, zeer intieme ervaringen moest
afleiden, en die zowel hoorder als speler (wanneer de muziek lukt) verheft tot de
eigenlijke makers en voltooiers van de componist, die zonderlinge wederzijdse
afhankelijkheid houdt niet op mij te intrigeren sinds ik haar duidelijk genoeg
bespeurde om er over te peinzen. En dikwijls opmerkende hoe weinig ik of anderen
vibrerend werden onder het luisteren naar een symphonie, een sonate, een lied, die
van ouds vermaard waren wegens hun vitaliserende, enthousiasmerende
hoedanigheden, zag ik mij gedwongen tot een nog verder gaande onderzoeking welke
me nog erger onthutste dan de vorige. Realistisch blijvend en eerlijk tegenover ieder,
kon ik me bij zulke gelegenheden niets anders zeggen dan: ‘Verbeeld je dat je die
muziek hoorde voor de eerste maal; verbeeld je dat die muziek niet geclasseerd stond
onder de meest beroemde gewrochten. Hoe afwijzend, hoe vernietigend zou je oordeel
moeten luiden!’
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Tot vandaag toe weet ik niet welke conclusie ik te trekken heb uit het onomstootbare,
door elkeen controleerbare feit dat muziek (in tegenstelling tot de overige kunsten)
een zo geringe graad van objectiviteit bezit, en dat alle muziek (zowel de beste als
de slechtste) hetzelfde wordt, in gelijke mate onverschillig, onbeduidend, wanneer
hoorder of speler haar niet uit eigen kracht magnetiserend maken, en dat de slechtste
onder sommige omstandigheden doeltreffender is dan de beste. Ook dit laatste
zonderlinge mirakel heeft iedereen, die even oplet, duizenden keren kunnen
constateren. Zelfs langs de straat.
Meer dan ooit te voren werd ik herinnerd aan de toevalligheid van alle
muziek-critiek terwijl ik luisterde naar de vijfde symphonie van Henk Badings.
Tweemaal hoorde ik dit werk: op Woensdag- en Donderdagavond der vorige week
in een uitvoering die mij onberispelijk scheen, en die door Van Beinum met een
zichtbaar gepassionneerde deelneming geleid werd naar de toppunten van het
bereikbare. Beide uitvoeringen deden mij niets; zij gingen emotieloos voorbij. Ik
had nochtans de wens, ja de behoefte, om aangegrepen te worden. Men mag mij
geloven of niet, maar ik zou mij gelukkig gevoeld hebben als muziek van Badings
mij verwonderde en me meesleepte waarheen hij verkoos.
Zijn vijfde symphonie liet me onverschillig. Het scheen me vanaf het begin al
evident dat zij geen problemen stelde, om een dwaze term te gebruiken, want achter
alles wat we ontmoeten schuilt een probleem. Toen de symphonie inzette met dat
zacht ritselende bekken met die twee exacte tonen der pauken, met het bevende
woe-woe van de vibraphoon, altijd woe-woe, of hij hoog is of laag, raadde ik al wat
er komen zou. Ik begreep niet helemaal waarom die kalme, enigszins zwoele geluiden
plotseling oversloegen in onrustig rumoer. Zodra evenwel de jachtende beweging
was aangevangen, kon ik weer van te voren gissen wat wij krijgen zouden.
Want Badings, gelijk Haydn, Mozart, Franck, Ravel, en een menigte anderen,
construeert zijn meeste phrases in perioden-bouw, dit wil zeggen dat twee volgende
maten dikwijls een kleine variant zijn van de twee vorige. Het gekke is dat zo'n
gerieflijk procédé me slechts weinig stoort bij die illustere voorbeelden uit het
verleden, terwijl het mij hindert bij Badings. Waarom? Ik zou het niet kunnen zeggen.
Badings gebruikt ook een massa sequenzen. Hetgeen in muzikanten-taal betekent
dat hij een toontje hoger of een toontje lager herhaalt wat hij pas verteld heeft. Wagner
doet dat ook, in gezelschap van een aantal zeer respectabele meesters. Maar wat ik
met een zekere toeschietelijkheid kan aanvaarden bij Wagner en overige half-goden,
verdraag ik met een groeiend ongeduld bij Badings. Waarom? Misschien omdat
hetzelfde wat hij voortdurend herhaalt niet zo belangrijk is als bij de hemelingen?
Wie zal dit uitmaken in een kunst als de muziek, die geen omschrijfbare inhoud
heeft? Misschien ook omdat Badings te veel van die analoge handgrepen opstapelt
in een te korte tijdsduur, en met te zware nadruk, hetgeen natuurlijk niet psychologisch
is, wijl het impliceert dat een auteur zijn hoorders een beetje traag van begrip acht.
Wat ik bij Badings eveneens met het grootste gemak kon voorspellen, was de gang
van zijn rhythme en het vervolg zijner harmonieën, vanaf het moment dat hij een
aanloop genomen heeft. Op dit terrein biedt hij nauwelijks meer verrassingen dan
componisten die reeds een hele poos achter ons liggen, hetgeen onder het luisteren
veel inspanning bespaart en een zekere voldoening verleent. Wat ik ten slotte met
tamelijk veel accuratesse ook kon voorzien leek mij zijn orkestratie, wanneer die
verduivelde vibraphoon er maar niet geweest was. Badings schijnt van dit instrument
niet te kunnen afblijven; te hooi en te gras brengt hij hem ten berde, en telkens dat
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ik zijn zoet gejengel hoor kon ik ten hoogste denken: daar is hij weer; alsof er een
pijnlijke plek werd aangeroerd.
Tegenover die serie van uniforme stijl-eigenaardigheden staat ondertussen dat ik met
de beste wil ter wereld in deze vijfde symphonie van Badings niet zou kunnen
anticiperen op de ontwikkeling der handeling, der ‘idee’, zoals men in zeer onjuiste
bewoordingen verplicht is te spreken over muziek, waar enkel met gevoelens, en
daarenboven met zelden definieerbare gevoelens gemanoeuvreerd wordt. Zelfs op
de kortste afstanden kon ik hier langs lijnen van redelijkheid niets vooruitzien. In
die sector van zijn arbeid overrompelt Badings mij voortdurend. Ik weet nooit of en
wanneer een lyrische passage zal leiden naar een dramatische, een stille naar een
woelige, een langzame naar een snelle. Altijd wanneer zijn ‘gedachte’ zo'n wending
maakt krijg ik een schok waarvan ik tevergeefs zoek naar de oorzaak. Ik begrijp ook
niet waarom deze symphonie, die begint met een eerste deel dat men zou mogen
karakteriseren als tragisch, voortgaat met een tweede deel dat tamelijk conventioneel
schertst en danst, een derde dat pathetisch en elegisch smacht op de normale manier,
en besluit met een jolige, hupse, gezellige, plezierig marcherende finale, welke boven
haar gegevens en boven haar macht reikt in een parmantig pralende apotheose. Omdat
alles zo gewoon was en niettemin onverklaarbaar begreep ik het nog minder. Maar
die sleep van inconsequenties zou even goed kunnen wijzen op een grote fantasie,
een levendige beweeglijkheid van geest bij haar auteur als op een stuurloze
wispelturigheid of willekeurigheid. Omdat verschillende onderdelen zijner
arbeidsmethode niet getuigen van een belangrijke intellectuele of sensitieve activiteit,
schijnt mij toe, dat ik eerder zou moeten concluderen tot een tekort aan concentratie
en een gebrek aan instinctieve, organische impuls dan tot een overvloed van
scheppende verbeeldingskracht.
De intuïtie en de redenering (die beiden kunnen falen) dringen mij derhalve de mening
op dat de vijfde symphonie van Badings een overbodige compositie is, die iedereen
zonder schade ontberen zal. Om echter een volmaakt rustig geweten te hebben zou
men dit werk niet enkel eenmaal of tweemaal moeten horen, doch tien of twintig
keer. Na beide uitvoeringen voor een volle zaal had Badings een onloochenbaar
succes. De vox populi is hier misschien de vox Dei? Wie zou hierover zelfs op stevige
gronden willen twisten! Het kwaads en het goeds dat ik van het werk denken kan
zijn beide relatief en wisselvallig. Dat ongeveer vier duizend mensen klaarblijkelijk
hun verheuging betuigden over de symphonie is van oneindig meer gewicht. Een
zodanige manifestatie wettigt de hoop, dunkt me, dat Van Beinum een uitstekend
vervaardigde compositie, die volgens een mededeling in het programma ontstond
door een ‘stimulans van het Concertgebouw’, zo lang en zo dikwijls uitvoert tot
iedereen nauwkeurig weet wat wij er aan hebben. Zij die stimuleerden schijnen mij
deze zorgzaamheid schuldig zowel aan Badings als aan zijne welgezinde hoorders,
en moreel er toe genoodzaakt. Wanneer het werk levensvatbaar blijkt, heeft het
Concertgebouw van zulk een proef niets te duchten, want een traditionele praktijk
bewees overvloedig dat een thing of beauty a joy is for ever. Wanneer de proef niet
slaagt zou zij de mensen langzamerhand leren om een beetje voorzichtiger met hun
blijken van enthousiasme om te springen; en dit zou reeds veel gewonnen zijn.

De valse noot
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Er was hier iemand die goede redenen meende te hebben om sinds 1945 niet in het
Concertgebouw te komen, wanneer het orkest speelde. Het leek hem niet meer de
moeite waard, wat daar gedaan werd na die datum.
Dit speet mij af en toe, want ik had het vage gevoel, dat er iets met hem misliep.
Een aantal jaren was hij muziek-criticus geweest van het meest gelezen dagblad en
leverde handige, amusante, dikwijls vinnige, dikwijls sentimentele artikelen. Maar
wat hij schreef had nooit accent of kleur genoeg om een resonans te wekken die
langer duurde dan een etmaal. Het ontbrak hem niet aan een soort van persoonlijkheid
en een zekere allure, doch men raakte er gauw op uitgekeken omdat zij altijd zonder
diepgang bleef, zonder achtergrond, zonder afmetingen in evenredigheid met het
rumoer dat gemaakt werd, zonder eigenlijke inhoud. Hij had ook aardige kansen
gekregen om dirigent te worden, misschien een fameus dirigent, waarvoor alle
faciliteiten hem ten dienste stonden wegens familie-verbintenis met de manager van
het Schevenings kunst-wezen, en hij zwaaide zelfs het stokje aan het hoofd van het
Concertgebouw-orkest. Nog minder in deze functie echter kwam zijn talent uit boven
een matig gemiddelde en ook in deze sector der muziek liet hij geen herinneringen
achter welke ik ooit iemand hoorde vermelden met enige bijzondere warmte. Zonder
twijfel was hij een boffer, een man met verscheidene mogelijkheden, met
hartstochtelijke bevliegingen, wellicht met echte passies, en zulk een tamelijk schaars
fenomeen, vooral wanneer het eindigt met een sisser, had ik gaarne eens in de ogen
gekeken en aanschouwd. Maar sedert de gelegenheid hiertoe voor mij bereikbaar
werd in een grote of kleine zaal, bleef hij onzichtbaar.
De jaren zijner afzondering, gelijk hijzelf berichtte, sleet hij met reizen over de
aardbol, en bezoeken aan diverse wereld-centra der beschaving. Hij kreeg kennis
van de nieuwste celebriteiten en overige snufjes. Altijd een boffer. Altijd ook weer
de schlemiel, de ongeluksvogel, de stakker. Met het innigste plezier zou hij overal
(behalve bij ons) een Edammer kaasje aangezien hebben voor de maan, en de hemel
weet hoe dikwijls hij het probeerde. Hebt gij evenwel ooit bemerkt dat hij ergens
iets ontdekte, wat hier niet reeds ontdekt werd door een ander? Neen. Bracht hij ooit
een nieuwe figuur, een nieuwe idee, een nieuwe sensatie mee van zijn globetrotterij?
Neen. Ook als hij in een vliegtuig zat reisde hij nog per trekschuit, Voorwaar dat is
knap. Maar overal vond hij alles prachtig en interessant. Oneindig prachtiger en
interessanter dan hier bij ons waar hij niet meer bestond. De arme man stikte bijna
van een prachtigheid, een geestdrift, een activiteit, een beweging, een breedheid die
hij alom aantrof behalve hier, behalve speciaal in Amsterdam. Haast om meelij met
hem te hebben.
Per slot kon hij het niet langer harden. Hij wilde onze nietige, boerse, provinciale
zelfvergenoegdheid wel eens controleren, aan den lijve onderzoeken. Op
Woensdagavond 7 December overschreed hij weer de drempel van het
Concertgebouw, voor de eerste maal sinds de intocht der Canadezen, sinds 1945.
Daar ging de première der Vijfde Symphonie van Henk Badings (in een vertolking
welke ik onberispelijk achtte) en het gebruikelijke piano-concert van Tsjaikowsky,
gespeeld door Cor de Groot. Beiden, Badings en de Groot, wederom broederlijk
verenigd op hetzelfde programma, gelijk zij eertijds eendrachtig te zamen waren
gedurende het verzet, dat een verzetje was geweest voor hen. Kunt gij u mooiere
liberaliteit en ruimer verzoeningsgezindheid denken? Zeg het mij dan en gij zult mij
iets leren. Met genoegen erken ik nogmaal dat Cor de Groot een eminent virtuoos is
op de piano.
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Die andere ondertussen, de schlemiel die altijd achter zijn schaduw rent, de heer
L.M.G. Arntzenius, verduurde duizend martelingen en hield de hele avond voor
ontzettend verschrikkelijk, voor verschrikkelijk ontzettend in een onbeschrijfbare
mate. De dirigent Van Beinum ‘maltraiteerde’ Badings' symphonie. Hij pleegde
wegens ‘onwil’ een ‘bewuste wandaad’ tegen haar. ‘Geen kwart, geen tiende deel
der grootheid van het werk’ haalde hij te voorschijn. Deze dirigent voert zijn ‘artistiek
bewind zonder enig karakter’, terwijl hij ‘doorlaveert tussen politieke groepen, grote
recensentenmonden en intimidaties’. Hij begaat ‘muzikale zonden en de allergrofste
nonchalances’; hij bedrijft ‘de violering van Tsjaikowsky's kunst’ en 't lukt hem haar
‘met bot en bruut geweld om hals te brengen’. Hij belichaamt ‘de vervlakking, de
verburgerlijking’; zijn ‘indolentie is te groot’, zijn ‘geestelijke bagage te gering’, en
wie Van Beinum's ‘onmiskenbare gaven en onweersproken talenten’ prijzen, doen
dit enkel om ‘nòg een trap te geven aan Mengelberg’, om hem ‘nòg eens te honen
en nòg eens uit te jouwen’. Het beklagenswaardige orkest is van deze vader Willem
Mengelberg de onafscheidbare ‘dochter’ die een ‘mésalliance’ aanging en hem ‘op
de ignobelste wijze ontrouw’ werd. Van Beinum is ‘profiteur-nummer-één’ van een
‘terechtstelling’, van een ‘noodwettelijke sluipmoord’, een indringer die met ‘lompe
burgermansvoeten het edelste en hoogste dat Nederland bezat’ vertreedt. Onderwijl
zijn wij, publiek, ‘de constante getuige van dit levenloze en zielloze tafereel,
geleidelijk afgestompt’ en versuft door ‘dezelfde doffe apathie die over geheel
West-Europa als een vloek ligt’.
Elk der tussen aanhalingstekens geplaatste woorden zijn letterlijke citaten uit de
delirerende diatribe, die ongeveer drie vierde deel vulde ener kranten-pagina en
waarmee de heer L.M.G. Arntzenius in één ruk de verloren tijd der sombere jaren
toen hij onzichtbaar was, hoopte in te halen. Het is een tekst, die geen verder
commentaar vraagt, en nauwelijks weerlegging. Te vele steden en te veel orkesten
zijn ‘afgestompt’ genoeg om Van Beinum te wensen als dirigent.
Alvorens openlijk nota te nemen van dat plotseling geraas heb ik een week gewacht
om te zien of Henk Badings misschien zou vinden dat hij eerlijk en passend te
handelen had door zich behoorlijk te distanciëren van dit dolle, bombastische,
mythomanische gejammer, waar men zelfs niet het accent bespeurt der overtuiging,
want ook een leugenaar, als hij een greintje artist is, kan de echtheid suggereren, en
het hele geschrift van de heer L.M.G. Arntzenius klinkt als een lege ton.
Tot mijn verbazing en spijt heeft Henk Badings zich niet geuit, maar verkozen
stommetje te spelen. Dit verwondert mij des te sterker, daar wij allen te zamen, wij,
ruim vier duizend hoorders hebben bijgewoond hoe hij, de componist, na beide
uitvoeringen zijner vijfde symphonie door Van Beinum op het podium geroepen,
zich niet liet bidden, en verheugd de estrade beklom om enthousiast de handen te
gaan schudden van de dirigent, van de concertmeesters, en door geestdriftige gebaren
zijn dankbaarheid te betuigen aan het ganse orkest. Was dit niets dan veinzerij,
komedie, huichelarij? Om gewone technische redenen (want de vertolking was
voortreffelijk en zeer verstaanbaar) acht ik deze vraag eigenlijk overbodig. Wegens
deze onnodigheid echter moet ik Badings' zwijgen op het lasterlijk pamflet van de
heer L.M.G. Arntzenius ongeoorloofd oordelen.
Nog een tweede overweging van louter technische aard vermeerdert mijn leedwezen
over de stilte, waarmee Henk Badings de indruk wekt zijn toestemming te verlenen
aan de ongerijmde uitvallen van een verbitterd man, wiens ijdel verleden geen
toekomst hebben kan.
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Als voorbeeld der manier waarmee Van Beinum die vijfde symphonie
‘gemaltraiteerd’ heeft, weet de heer L.M.G. Arntzenius niets anders te vernoemen
dan het ‘rauw en onverschillig ranselen’ op de vibraphoon, dat de dirigent zou
gepermitteerd hebben.
Wanneer iemand tegen zulk een belachelijke beschuldiging protest had moeten
aantekenen dan is het Badings. Want 1e: hij kon waarnemen dat de executant die
deze partij vertolkte zijn instrument bespeelde op delicate, expressieve wijze; 2e: dat
men bij verscheidene tutti die vibraphoon juist genoeg en ternauwernood hoorde,
hoewel men hem zag spelen; 3e: hij kan weten dat een dirigent, die een symphonie
wil ‘maltraiteren’ 't niet in zijn hoofd zal krijgen om zo iets te doen door middel van
een vibraphoon, doch veel andere en betere trucs tot zijn beschikking heeft als hij
een werk wenst te saboteren, gelijk ieder musicus bekend is; 4e: Badings zelf had,
wanneer hij meende dat die vibraphoon te luid klonk, of te laag gestemd was (volgens
een bewering van de heer L.M.G. Arntzenius) op een der vele repetities die hem
zeker vergund werden, slechts een verzoek te richten tot de dirigent om een
mankement dat de componist constateerde onmiddellijk verholpen te krijgen; 5e:
Badings kende Van Beinum's kwaliteiten langer dan ik. Als hij over Van Beinum's
authentieke kunstenaars-eigenschappen (welke ik bewonder) een even kleine dunk
heeft als de heer L.M.G. Arntzenius, waarom dan vertrouwde hij hem die symphonie
toe? Was dat eveneens huichelarij en veinzerij? Zijn compositie had in het
Amsterdamse Concertgebouw een succes dat stellig nergens ter wereld eclatanter
zal zijn. Beseft Badings niet, voelt hij niet, hoe beschamend voor hemzelf, hoe
onverantwoordbaar tegenover de dirigent, tegenover het orkest, tegenover ruim
vierduizend applaudisserende hoorders, en ook tegenover zichzelf, zijn zwijgen is
geworden? Elk der vijf punten die ik aanstip, en waarvan hijzelf, omdat hij musicus
is, de juistheid kan kennen, had Badings moeten noodzaken om de eerste te zijn die
opkomt tegen onhoudbare aantijgingen.
Alsof iedereen het domme schotschrift van de heer L.M.G. Arntzenius gelezen had
(wat ik niet geloof; maar wij hebben blijkbaar nog instinct genoeg om iets gevaarlijks,
iets rottends te ruiken uit de verte) hebben die duizenden hoorders hun opinie erover
gezegd op het concert van Zondag 18 December, kort nadat de gedrukte gifbom
gebarsten was. Zij hadden allen beseft welk een insolente onrechtvaardigheid onder
een mom van ‘kunstzinnig ideaal’ hun nu of nooit te oordelen gegeven werd door
een vermetele ijdeltuit, die iedere maat, iedere realiteit vergat. Vóór dat er nog een
noot geklonken had, en zodra Van Beinum uit de deur der loge trad, die elkeen in 't
vizier scheen te hebben, rees de volle zaal overeind om hem te verwelkomen met
een applaus, een gejuich, een getrappel gelijk ik zelden zag of hoorde, noch hier,
noch elders.
Nimmer toonden de Hollanders beter, duidelijker en directer, dat zij een natie zijn
voor wie cultuur geen smoesje is, maar de oprechte ervaring van ongelogene,
ongehuichelde en innerlijke bevindingen. Nimmer heb ik met recht zulke bewondering
kunnen voelen voor de intrinsieke deugd mijner landgenoten: die is rechtvaardigheid.
Nooit ook leed een schrijver, die zich mentor waant, zo'n verpletterende nederlaag.
Na een dergelijke demonstratie der openbare mening mag de heer L.M.G. Arntzenius
wederom zijn koffers pakken. En ook zijn biezen. Hij heeft afgedaan.

Muzikale Balans
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Op Oudejaarsdag vertrok Van Beinum naar Londen en eindigde het eerste deel van
't muzikale jaar, dat begonnen was op 3 September.
In die korte tijdsruimte van minder dan vier maanden heeft hij zeven-en-veertig
concerten gedirigeerd. Het orkest gaf in dezelfde periode nog een twintigtal
uitvoeringen (voor het ‘volk’, voor de jeugd) ander leiding van Hein Jordans. Daarbij
komen ongeveer zeventig ochtendrepetities en bovendien enkele avondrepetities. Ik
heb alles niet precies uitgeteld. Maar de cijfers behoeven niet tot in de kleinste
kleinigheid nauwkeurig te zijn om te kunnen zeggen, dat er hard gewerkt is, verbazend
hard, gedurende dit eerste deel van het symphonische seizoen. Wanneer men bedenkt
dat een dozijn dezer concerten gegeven wordt buiten Amsterdam en menigmaal tot
vermoeiende reizen noodzaakt (Tilburg, Eindhoven, Winschoten etc.), zou men
geneigd zijn te zeggen dat er misschien tè hard, veel te hard gewerkt wordt door 't
orkest van het Concertgebouw. Want vergeet niet dat passionerend musiceren de
intensieve werking vergt der fijnste zenuwen. Daargelaten nog de rest van een uiterst
gecompliceerde en subtiele mechaniek welke iemand die noten leest, in beweging
moet zetten om de noten te transformeren tot min of meer bezielende klank. Ik zou
daarom best begrijpen, als de kunstenaars van het orkest zich bij wijle afvroegen
waar zij het soort van geheimzinnige (en onmisbare) ‘electromagnetische substantie’
vandaan moeten halen, die zij zo dikwijls - altijd puttend uit zichzelf - verwacht
worden op te brengen.
Reeds bij vluchtige lezing van de daareven geciteerde cijfers (die niet mathematisch
exact, doch desondanks onaanvechtbaar zijn) zal iedereen merken, dat er tussen de
concerten voor het ‘volk’ en de concerten voor een andere categorie der bewoners
van ons land, een gevoelige onevenredigheid, een moeilijk te dulden wanverhouding
te bespeuren valt. Gelijk er vroeger een klasse-justitie bestond, welke langzaam werd
afgeschaft, zo bestaat er op 't ogenblik nog een klasse-muziek, die blijft voortduren
alsof 't niet anders kan, een klasse-muziek, waarvoor ‘het volk’ belasting betaalt
zonder de rechtmatige ideële tegenprestatie daarvan terug te kunnen ontvangen
waarop het billijkerwijze aanspraak heeft. Een eeuw geleden moesten de eerste
‘socialisten’ een groot aantal lieden leren (magnifieke taak!) dat de enen ongelukkig
waren, de anderen harteloos. Vandaag heeft niemand de mensen van ‘het volk’ te
leren dat zij onbeschrijfbare vreugden en verheffingen kunnen vinden in de muziek.
Vandaag weet ieder mens van ‘het volk’ dit even bewust als instinctief, en hij reikhalst
ernaar. Maar hij ziet niet hoe deze bron van levensverrijking en vermeerdering bereikt
kan worden. De toegangswegen zijn versperd. Hij staat uren in de rij op uitkijk, om
dood te lopen op het bordje ‘uitverkocht’. Als er ooit bij ons een ‘instantie’ verschijnt,
die zich niet maar voor de leus, doch eerlijk en waarachtig bekommert over ‘de
cultuur’, dan zal zij medelijden tonen met deze misdeelde en talrijke schare. Ik ben
zo vrij om dit probleem ter overweging aan te bieden bij wethouder De Roos, die
schijnt te menen dat alles op z'n best gaat in de beste der werelden. Het probleem is
urgent; het is niet onoplosbaar. Met een minimum goede wil en met een minimum
oprechte ijver kan ook de klasse-muziek spoedig worden afgeschaft. Tot ieders
tevredenheid. Ten bate ener waarachtige ‘cultuur’.
Hoe waren, wat 't overige betreft, de resultaten van vier maanden zeer hard werken
in 't Concertgebouw?
Als ik de menigte der te velen die een geluk moesten missen mocht uitschakelen,
zou er weinig zijn dat niet met bewondering en dankbaarheid kan worden herdacht.
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Om mij zo volledig mogelijk in te lichten en om een oordeel af te leiden uit een zo
groot mogelijk aantal elementen heb ik (behalve in de provincie en behalve de
jeugd-concerten) ongeveer alle uitvoeringen bijgewoond welke door het Amsterdams
orkest gegeven zijn.
In de eerste plaats zou ik willen constateren (zonder vrees voor logenstraffing), dat
de samenstelling der lange reeks van programma's heeft uitgemunt door een boeiende
verscheidenheid en door een ruime veelzijdigheid, die niet te bont was om opzichtig
te worden, en die aantoonde dat Van Beinum even consciëntieus en artistiek te werk
gaat als met beweeglijkheid van geest. De meeste stijlen waren vertegenwoordigd
in een juiste proportie. Er was niet te veel moderns. Maar ook niet te weinig. Ik had
wel gaarne Darius Milhaud aanwezig gezien (b.v. de Suite Provençale welke een
zeer bekoorlijke compositie is) en Schönberg. Wanneer het geheel echter niet
archi-compleet was, het getuigde niettemin van een uitstekende zin voor realiteit, en
zelfs voor een commercialiteit, die volstrekt niet in strijd bleek te zijn met de strengste
eisen der schoonheid. Naast verschillende reprises van Wagenaar, Van Otterloo, Van
Anrooy en Diepenbrock, waren er drie Hollandse premières. Numeriek beschouwd,
schijnt dit te weinig. Maar als drie Nederlandse noviteiten in genoegzame mate de
aandacht prikkelen is de hoeveelheid voldoende. Dit was hier het geval. Een dezer
eerste uitvoeringen (Paradou van Geza Frid, muzikale illustratie ener episode uit een
roman van Zola, en bekroond met een Amsterdamse prijs) verwierf zelfs een
uitbundige bijval, die de componist driemaal op het podium riep, en wellicht hadden
de hoorders geen ongelijk, hoewel ik de fantasie en de factuur van het stuk een beetje
te gemakkelijk vond. Ook in de keuze der solisten (Claudio Arrau, Myra Hess, Nicole
Henriot, Marck Harrel, Tibor de Machula, Jan Damen, Jacques Thibaud, etc.) heeft
de dirigent bewezen, dat uitersten elkaar raken en dat hij zich weet aan te passen bij
de uiteenlopendste temperamenten.
In de tweede plaats moet gesignaleerd worden, dat verscheidene uitvoeringen (zoals
de Vijfde van Bruckner, de Vijfde van Tsjaikofsky, La Valse van Ravel, La Mer van
Debussy, Shéhérazade van Rimsky-Korsakof, en bovenal Das Lied von der Erde)
hadden kunnen worden overgezet, gelijk zij waren in technische en tevens in
magnetiserende doeltreffendheid, op een programma van het Holland-Festival, van
wat voor Festival overigens, waar men zekerheid wenst om niet alleen onszelf te
verwonderen, te verbazen, maar eveneens wie komt uit Amerika, uit Frankrijk of
van waar men wil. Ik kan bij deze schatten, die een uur onwaardeerbaar en
onvergetelijk maakten, nog voegen de Symphonie van Bizet, de Pastorale van
Beethoven, de Fantastique van Berlioz, de ‘Muziek voor snaarinstrumenten, slagwerk
en celesta’ van Bartok, de Symphonie van Franck en zelfs het eerste piano-concert
van Brahms. De vertolking van al deze werken heeft mij voorbeeldig geschenen in
de letterlijke betekenis van dit woord. Daar heerste bij het overwinnen van alle
moeilijkheden een lichtheid en een vanzelfsprekendheid die men elders lang zou
moeten zoeken zonder ze per slot als gelijkwaardig te ontmoeten.
En schijnt het u niet dat wij enkele sporadische inzinkingen (te wijten aan de uitermate
intensieve exploitatie der psychische bereikbaarheden van de mens) mogen
verontschuldigen en vergeten? Ik doel met deze vraag niet op de vertolking der
symphonie van Badings. Want zij was na vier maanden van excessieve inspanning

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

aller krachten nog buitengewoon waardeerbaar, hoewel niet overtuigend, ... maar dit
lag aan het werk zelf.
Ik ben niet van mening, dat een dirigent als Van Beinum de bevestiging zijner
hoedanigheden te vragen heeft aan het buitenland. Het lijkt mij over het algemeen
dat wij ons in dezelfde positie bevinden als de Grieken van Pericles tegenover de
wereld van Egyptenaren, Assyriërs, Perzen, Romeinen, die hen omringde. Het waren
er niet eens tien millioen, die Grieken, die tegenover de toekomst hun denken en
voelen oplegden. Wij kunnen in vermogen hetzelfde als wij willen weten wie en hoe
wij zijn.
Ik zou gaarne zien dat onze overheden dit begrepen, terwijl nog duizenden onzer
wachten op hun beurt. Op wie anders dan die overheid zouden wij een beroep moeten
doen? Zonder twijfel gaat alles goed. Maar het bordje ‘uitverkocht’ mag geen alibi
worden en geen argument. De velen die daarachter staan te hunkeren voor niets
hebben ook hun rechten. Het is niet duldbaar dat zij wachten te vergeefs.

Mogelijkheden van de Jazz
Bij menige jazz-muziek (de voluptueus slepende trot's, b.v. als ze goed zijn), krijgt
men haast machinaal de indruk van een eind boven de aarde te zweven, zonder
beweging bijna, als grote vogels die zich rustig laten drijven, en toch met het gevoel
van een brede, kalme wiekslag, ver over de hoofden der mensen heen, door gebieden
waar geen afstanden bestaan, en dat aangeduid zou kunnen worden met vreemde
namen van sterrebeelden, de dolfijn, de beker, de maagd, het schip, de raaf, de
boogschutter, de pauw. Het is er niet donker, niet licht en ook geen schemering. Men
is zelf een soort van milde gloed, niet te analyseren, waarnaast elke andere glans
verdooft en die schijnt te reiken tot verder dan alle kimmen. Het is er niet stil, maar
men hoort ook geen geluid; enkel een ondefinieerbaar lokkende klank, heel dichtbij
en tegelijk van alom uit de ruimte. De ogen zijn naar binnen gericht. Ze zien alles,
ze herkennen alles met een gewaarwording van intieme verstandhouding alsof de
dingen hun sinds lang hebben toebehoord in een bezit dat rijk maakt doch niet
verwondert. Men is er alleen, ook als men getweeën is, maar met het gevoel van zelf
een ontzaglijke menigte te zijn. Men weet dat men niet droomt, dat alles werkelijk
is gelijk men het ervaart. Men heeft geen lust naar meer. Of minder. Er bestaan geen
trappen meer van vergelijking. Het verlangen is opgeheven tot een zomerse rijpheid
en verzadiging. Men heeft nauwelijks nog herinnering aan activiteit. Het gehele
wezen zweeft roerloos en tevens met de snelheid der gedachte (die sneller is dan het
licht) in een toestand van buitengewone tevredenheid en evenwicht door oneindige
wijdten in een oneindigheid van tijd. Als men zich rekenschap gaf zou men kunnen
wanen zelf een fabelachtige opera te zijn geworden, zoals Rimbaud zei, tachtig jaar
geleden, en wat hem slechts gelukte met veel hocuspocus van slopende middelen en
moeiten.
Zo lijkt me het sensorieel, het geestelijk klimaat van een typisch gedeelte van de
jazz, want ik denk wel dat mijn bevindingen niet persoonlijk zijn, en dat iedereen,
bewust of onbewust, dezelfde of ongeveer analoge impressies heeft opgevangen van
die kunst. Zo zou ik ook de streep karakteriseren welke de jazz heeft toegevoegd aan
de muziek, sinds 1917, midden in een oorlog, toen hij van Parijs als een magnetische
storm uitbrak over Europa. Hij was misschien geen nieuwigheid in de verlangens
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van de mens, en ik geloof inderdaad dat Rimbaud, eerste der surrealisten, hem intuïtief
is vooruit geweest, b.v. in zijn Bateau ivre. Maar die zonderlinge sensatie van
immobiel te blijven in de algemene mobiliteit, van vergetelheid te worden midden
in de acute herinnering, van behaaglijke tegenwoordigheid in het alom voorbijgaande,
die quasi-goddelijke gemoedsgesteltenis van zorgeloos te dobberen op een zoele,
onafzienbare, fosforiserende, aromatische oceaan, was nog nimmer vertolkt door de
muziek. Sedert deze verbeelding klank werd, heeft zij haar achterstand ingehaald.
In de kortste tijd generaliseerde zij op heel de aarde voor iedereen deze waarneming
van zichzelf.
En men kan zich gemakkelijk voorstellen hoe het effect zou kunnen zijn van dit
beheksende levens-elixer, wanneer het niet werd toebereid en toegediend door lieden,
die men op zichzelf voor heel merkwaardig mag houden wegens hun instinct, doch
aan wie verschillende eigenschappen ontbreken om er het maximum van werking
uit te halen. Men kan zich fantaseren hoe deze alchimie van klank, rhythme en melodie
zou kunnen ageren wanneer een tovermeester met het psychisch dynamisme van een
Beethoven, een Wagner, een Berlioz zich wierp op deze voor 't grijpen liggende
grondstof en haar begon te behandelen volgens zijn eigen methode, op een ietwat
intellectueler niveau, zonder trucs, zonder fabriekmatige procédé's, zoals Händel,
Bach, Haydn, Mozart, Schubert, Chopin muziek vervaardigden met het materiaal
der dansen van hun eeuw.
Verscheidene componisten, de beroemdste niet uitgezonderd, hebben na 1917 deze
kansen zeer goed ingezien, en ze herhaaldelijk geprobeerd. Geen hunner is er ooit
in geslaagd om ook maar acht maten te schrijven waaruit onmiddellijk en
onweerstaanbaar dezelfde avontuurlijke bekoring opstijgt, als de stem ener meermin,
die men volgt zodra men haar hoort, en welke men met een zo verbazende
duidelijkheid bemerkt bij een goede jazz. Al die componisten, uitgaande van hun
aangeleerde, atavistische en vastgeroeste vakmanschap, hebben slechts de uiterlijke
hoedanigheden en kentekenen overgenomen van de jazz en hen met een loffelijke,
vernuftige vakkundigheid toegepast. Nooit zijn ze verder gekomen dan de vorm, het
skelet. Nooit hebben ze iets begrepen van de inhoud: van die begeerte en dat uitzicht
om als 't ware opgelost en getransformeerd te worden in zuivere en bijna
onlichamelijke, maar uiterst sensuele en uiterst reële energie. Zij begrepen niets van
de diepe, natuurlijke, tegelijk menselijke, animale en goddelijke ondertoon van de
jazz. Hoe zouden zij trouwens gekund hebben? Terwijl zij die klank der universele,
instinctieve natuur poogden na te bootsen en te evenaren, doceerden zij openlijk en
stokstijf dat muziek niets uit te drukken had, dat muziek gewoon muziek moest zijn,
een abstract verschijnsel van redelijk georganiseerd geluid. Is het met zulk een theorie
als basis verwonderlijk, dat zij slechts hoekige, schonkige, nikkende, rispende robots
vervaardigden, mechanische wezens zonder de warmte en de geur van een huid, die
alles tegen de draad in doen, geraamten waarvan een idioot de touwtjes schijnt te
trekken, zelfs als ze ordelijk marcheren in 't gelid?
Eveneens kan men zich voorstellen hoe boeiend het zou kunnen zijn wanneer
Barwahser, fluit, Stotijn, hobo, De Wilde, clarinet, De Klerk, fagot, Bos, hoorn,
Komst trompet, Maassen, trombone, en Smit, pauken, zich langs een halve cirkel
zetten vóór het orkest, om tegen het koor der overige instrumenten hun specifieke
gestalte af te tekenen met al haar mogelijkheden. Het idee was uitstekend. Men zou
zeggen dat het de fantasie van een musicus te voren al in rep en roer moet brengen,
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dat de invallen hem komen aangevlogen, dat hij ze alleen maar een beetje zal hoeven
te ordenen, zodra hij denkt aan wat elk der kunstenaars die daareven genoemd zijn,
individueel vermag met zijn instrument, en aan wat zij kunnen tezamen. Het is
afschuwelijk ontgoochelend wanneer er met zulk een perfecte inrichting (waarmee
de gedachte onbeperkt en ongeremd kan spelen) niets of zeer weinig gebeurt; wanneer
men dan niets te graaien krijgt dan een aantal lichtelijk gewijzigde citaten uit het
moderne répertoire.
Dit zijn de overpeinzingen die me bijbleven na de première van het ‘Concerto
pour 7 instruments à vent, timbales et orchestre à cordes’ van Frank Martin. In elk
der drie delen hoorde men voortdurend echo's van de jazz. Een dorre, droge, vleesloze
en bloedloze, een prohibitieve en preservatieve jazz, meer afwerend dan verleidelijk,
de jazz van iemand die ernaar luistert met een hoop muzikale en andere
gewetensbezwaren, maar die toch erdoor geobsedeerd is. Het eerste deel, ondanks
een overvloed van academische receptjes, kon juist nog door de beugel. Het tweede,
geconstrueerd op het rhythmisch motief van Haydn's Klok, was het beste, maar te
langdurig, te eentonig, te obstinaat, te weinig gevarieerd, ondanks een rijkdom van
zilverig diffuse combinaties van accoorden. Het derde, waarmee de compositie
eindigde, was ronduit minderwaardig, zonder spoor van enige inventie welke men
met de beste wil van de wereld zou hebben kunnen waarderen.
Het stuk werd geschreven voor een orkest van Bern, en daar gecreëerd. Per slot
vroeg ik me af waarom het eigenlijk hier werd uitgevoerd, onder stramme leiding
van Hein Jordans. Niemand had er wat aan en met een greintje nuchter verstand kon
een iegelijk dit voorzien. Wij zijn echter brave luitjes. Veel composities van Frank
Martin, die Zwitser is, worden gespeeld in Holland. Zeer weinig werk van Hollanders
gaat naar Zwitserland. Wij gedragen ons braaf genoeg om dat normaal te vinden, en
ook nog te applaudisseren. Dit gaat zo als vanouds, hoewel we er niet veel aan hebben.

Rafael Janszoon
Hoe vin je Kubelik? werd mij van verscheidene kanten gevraagd, nadat de Tsjechische
dirigent hier in het vorige voorjaar enkele concerten had geleid van het Amsterdamse
orkest. Maar ik had geen tijd gekregen om een opinie te zeggen en later was dit niet
meer nodig. Rafael kwam, zag en won. Aan het einde ener week droeg hij een contract
voor drie maanden reeds in zijn zak. Het zou te hopen zijn dat de pers-conferenties,
waarmee onlangs door de Concertgebouw-vrienden is aangevangen, niet altijd
gehouden worden na de gebeurtenissen en dat bij belangrijke beslissingen als de
benoeming van een dirigent de openbare mening tijdig verwittigd en geraadpleegd
wordt. Wij leven hier niet, schijnt mij (zoals de Tsjechen), onder de dictatuur van
een bepaalde groep.
Hij is daarbij lang en slank, als een prins uit een voormalige Oost-Europese wereld,
innemend, hoffelijk, praatgraag, en zijn eerste uitvoeringen werden wederom een
triomf waaraan ongeveer de halve zaal met groot enthousiasme deelnam. De andere
helft, die vermoedelijk niet minder vatbaar is voor muziek en begerig naar geestdrift,
ging tamelijk sceptisch naar huis.
Behalve eenzijdig lijken de middelen, die Kubelik toepast, mij niet zonder gevaar
voor een orkest dat aan hun actie geruime tijd wordt blootgesteld.
Rafael Kubelik is de zoon van Jan, de eerste die, na Paganini, een transcendentaal
virtuoze techniek heeft vertoond op de vier snaren ener viool, maar zonder de
daimonische persoonlijkheid te bezitten van zijn voorganger, die Berlioz en alle
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andere romantici vervulde met bewondering en dwong tot ontzag. Jan was dus de
pure, verbazingwekkende instrumentale kunstenaar en goochelaar zonder belangrijke,
vermeldenswaardige psychische achtergronden. En ik vrees, dat Rafael in dit opzicht
een goed gelijkend kind is van zijn vader. Doch tot zekere hoogte slechts, tenzij de
zoon binnenkort evolueert in gunstige zin. Het volstrekt phenomenale, het fantastische
der violistische virtuositeit van Jan kon geen sterveling redelijkerwijze ontkennen.
De dirigeer-techniek van Rafael daarentegen heeft veel engere grenzen op een veel
nauwere basis. Omdat hij reeds ruimschoots gelegenheid had haar te verbreden en
te verdiepen (zonder dit te doen) geloof ik te mogen betwijfelen of hij in deze richting
nog aanmerkelijk groeien zal. De werken welke hij behoorlijk kent vertolkt hij zeer
behendig en tamelijk doeltreffend. Tegenover composities echter welke hem enigszins
vreemd zijn (zoals Die Nacht van Diepenbrock en de Variations symphoniques van
Franck) staat hij zichtbaar onbeholpen en verdwijnen zijn mogelijkheden tot expansie
bijna volkomen. Hij mist blijkbaar de gave der improvisatie en van het instinctieve,
directe contact. Zijn kunst schijnt hoofdzakelijk te berusten op voortreffelijke,
zorgvuldige dressuur en van een soort waarin het louter intellectuele haast uitsluitend
domineert.
Maar ook de geaardheid zelf dezer dirigeer-techniek bleek tot dusverre betrekkelijk
en beperkt. Voornamelijk, en in de letterlijke betekenis van het woord is Rafael
Kubelik een opschudder. Een zeer brillant opschudder. Een aanhitser, een opjutter.
Een voortjager en opzweper van zijn orkest, van zijn publiek. Dat zou misschien
constant kunnen boeien en meeslepen, wanneer het gevarieerder was. Het gebeurt
evenwel bijna onophoudelijk zonder lichtheid, zonder elasticiteit, zonder losheid,
zonder golving. Waar de muziek het ook maar even toelaat neemt hij alle inzetten
met een harde, driftige aanslag, puncteert hij alle rhythmen met een maximale
hoekigheid en scherpte, drijft hij de klank op tot een graad waar de sonoriteit pakkend
wordt door haar volume. Zijn specialiteit is de frenesie in het onstuimige; zijn
duidelijkste en meest efficiënte procédé is het opheffen (zoveel mogelijk) van elke
stilstand. De spieren van het ganse organisme zijn ononderbroken gespannen, ook
nog waar de krampachtigheid een poosje wil verstillen. Hij siddert en beeft onder
het dirigeren, als de quaker die een visioen heeft, als een medium in trance. De haren
op zijn hoofd zwieren als in een storm.
Het eerste bezwaar van zulke methode is dat deze overdrijving van accent, kleur
en innerlijke beweging slechts enigermate nauwkeurig past bij weinig meesters en
bij een zeer gering aantal hunner composities. De tweede bedenking welke ik tegen
de stijl van Rafael Kubelik meen te moeten opperen, is, dat alle instrumenten van
het onder heftige overdruk spelend orkest (tamboerijn en grote trom niet uitgezonderd)
er iets snerpends door krijgen, iets knarsends, schrils, stekeligs en prikkerigs, waaraan
wij met moeite zullen wennen (wijl het contrasteert met de historische gegevens
onzer oude cultuur, met ons hele temperament) en waaraan het orkest met meer
moeite nog zal ontsnappen, wanneer die ietwat nijdassige, soldateske gewoonten
eenmaal zijn ingegrift.
De eerste ontgoocheling van Rafael Kubeliks methode ondervinden wij wanneer
hij al zijn pythonistische, extravagante pathos en al zijn derwisch-wervelingen uitgooit
over een zuiver academische (dus elke oprechte, eerlijke mensen-ervaring ontberende)
tweede symphonie van Anton Dworsjak. De componist schreef dit zeer knap
opgeblazen werk a l s o f , en Kubelik dirigeerde deze declamatorische, rhetorische
muziek a l s o f dat onware wáár was. Ja, inderdaad, a l s o f hij het meende, terwijl
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hij helder wist dat hij opblies. Niets vloekt erger met de geest der muziek die van
nature zich keert tegen het bedrog van alsof, dat in het bereik ligt van jan-en-alleman.
De tweede, en nog veel verbluffender, verschrikkender ontgoocheling ervoer ik
(en menigeen vermoedelijk die zich niet bepaalt tot uiterlijke schijn) terwijl hij een
naïef melodieus werk dirigeerde als de ‘Symphonie concertante’ van Haydn, en
telkens trouwens, wanneer de componist, wie hij zijn eigen exhibitionnistische
schuddingen oplegde, een ogenblik bedaarde en probeerde te geraken tot rust, tot
evenwicht, tot kalme, zachte, vertrouwelijke lyriek of elegie. De maten slaande was
Rafael Kubelik hier volslagen hulpeloos en machteloos. Hij was daar zelfs niet
technisch accuraat.
Malheur de malheur! Wij hebben niemand gevonden in Holland, waar het dirigeren
wordt onderwezen op menig conservatorium, om Van Beinum evenwaardig (of
nagenoeg) te vervangen door een zuiver Hollander. Des te erger voor ons. Wij zijn
meer in aantal dan de Tsjechen. Zijn wij minder geroepen voor muziek? Te oordelen
naar Kubelik lijkt het er niet naar. Het is mijn oude liedje. Ik hoorde een paar dagen
geleden van een Tsjechisch trio uit Londen een stuk van Dworsjak en ik vroeg mij
onthutst af of Johannes Verhulst en Richard Hol heus zo oppervlakkig en banaal
zouden hebben gecomponeerd als die Tsjech. Zij durfden ons dat klakkeloos
voorzetten. Mijn leuze is: realiteit en nogmaals realiteit. Weg met dat ingevreten,
vernederende minderwaardigheidscomplex van ons. Wij zijn meer dan genoeg bedot
door de illusies van de propaganda. Van de buitenlandse ophemelarij.
Ondertussen houd ik mij geheel, en volgens onze geenszins opschepperige aard,
disponibel voor Rafael Kubelik. De vierde symphonie van Bohuslaw Martinu, welke
hij hier als première introduceerde, was weinig meer dan een Smetana,
geperfectionneerd met het wemelende coloriet van een Maurice Ravel. Geen zier
oorspronkelijkheid. Voor geen greintje authentiek noch autochthoon. Maar bedrieglijk
brillant. Veel magistraler in het onechte dan Badings en anderen. Zeer tot mijn spijt
overigens. Want zelfs in de fictie zou ik liever de superioriteit erkennen van een
landgenoot. Maar zodra Rafael Kubelik mij bewijst dat hij werkelijk de moeite en
het geld waard was om hem de voorkeur te verlenen boven een zuiver Hollander (die
wij a priori misprijzen en versmaden) zal ik het zonder liegen hier zeggen, en zonder
te doen alsof.

Kamermuziek
De vrienden voor wie ik wekelijks schrijf, moeten de zeldzaamheid waarmee
kamermuziek hier besproken wordt, niet afleiden dat er nergens nog iets gebeurt
behalve in de grote orkestrale, collectieve ruimte, en dat het intieme, persoonlijke
genre zo goed als verdwenen of verminderd zou zijn. Het lijkt er niet op, wat de
quantiteit betreft. Maar het scheelt niet veel wanneer men oordeelt volgens de qualiteit
en zelfs onder de qualitatieven zijn degenen schaars die op noemenswaardige wijze
beschikken over de buitengewone vermogens van de kunstenaar, en ze behielden.
Want bij deze speciale categorie van geesteswerkers gaat ontzaglijk veel verloren
wegens de afmattende en niet dikwijls verkwikkende arbeidsomstandigheden, waarin
zij hun taak hebben te verrichten. Zij zijn altijd in touw en op sjouw, vandaag hier,
morgen daar, altijd in een drukke trein, een volle bus, een vliegtuig, een kale, moderne
hotelkamer, een afgrijselijk onherbergzame artistenloge, een lawaaierig restaurant,
een ongezellig podium. Zij lijden een voortdurend tekort aan de vitaminen die de
innerlijke warmte verwekken, de aandacht bevorderen, en een ongestoorde, natuurlijke
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uitzending der voorradige spirituele energie mogelijk maken. Meestal zijn zij
moederziel eenzaam, ook al reizen zij met hun tweeën, drieën of vieren. Zij moeten
hun kracht haast enkel zoeken in het benuttigen van negatieve factoren. Ook de
muziek helpt hen maar weinig omdat zij steeds, soms sinds lange jaren, hetzelfde
repertoire te voorschijn brengen. Zij hebben geen tijd om het te vernieuwen. En
misschien ook geen moed. Nauwelijks vinden zij enige uren per dag om hun techniek
een beetje te onderhouden tussen honderd beslommeringen. Zij leven in strijd met
de eenvoudigste wetten der psychologie. De hoogste heilige, thaumaturg of fakir
zelfs zou met de strengste ascese niet bijna elke avond het mirakel kunnen tonen dat
van hen verwacht wordt. Het begaafdste medium der wereld (wanneer het fatsoenlijk
wil blijven) kan dat niet, zoals duidelijk blijkt uit de rapporten, die omstreeks 1930
gepubliceerd zijn door het Parijse Institut Métapsychique. Hetgeen Osty, na het meest
methodische onderzoek meende te mogen noemen ‘de onbekende machten van de
geest over de materie’ (en stellig behoort de muziek tot deze ‘pouvoirs inconnus’)
kan totnutoe door de mens slechts in beperkte hoeveelheden worden voortgebracht
en eist een zuinig, zorgvuldig beheer. Ieder die kunstenaar is weet dit instinctief.
Ieder spaart en vergaart waar hij kan om te geven wat hij vermag, hoewel aan het
onmogelijke niemand gehouden is. Menigmaal heb ik verschrikkelijk met iemand
te doen. Want ook al vechten dirigenten en orkesten met dezelfde verwoestende
euvels van de hedendaagse broodwinning en roemverdienste, het is altijd oneindig
gemakkelijker om met de middelen van een talrijke instrumentale mechaniek die
‘onbekende machten’ tot uiting te brengen (of een aannemelijk surrogaat hiervan),
dan met een enkele viool, met niets behalve een stem, met een piano alleen.
Weinigen onder de kamer-musici zijn bestand tegen moeilijkheden die hun worden
opgelegd door de tegenwoordige levensconjunctuur, en tegen de vergelijking met
de orkestrale werkingen, waarvan wij de verlangende herinnering in ons dragen.
Rechtvaardigheidshalve dus, alle verhoudingen in acht nemend, zouden wij de
enkelingen, wien het lukt ons niet minder te vervoeren dan een honderdvoudig orkest,
dan een hele opera met haar decors, koren en costuums, moeten beschouwen als de
voortreflijkste, als de begenadigdste niet slechts, maar ook als de moedigsten.
Ik zou niet gaarne deze uitnemende typen van menselijke doelmatigheid onvermeld
willen laten. Om te beginnen met wat vlakbij ligt: Door een paar rustige en rusteloze
tonen der eerste maten uit het andante ener sonate van Mozart openbaarde mij de
violiste Lola Bobesco wat zij is, wat wij zijn, vanaf ons alpha tot omega, en die paar
tonen zou ik immer kunnen horen en onveranderd als de echo ener godheid; die
enkele tonen waren een bibliotheek waard van alle philosophen; men vond in dat
ongehoorde geluid de juistheid van wat Richard Strauss zei, kort voor zijn dood: dat
muziek het enige feitelijke bewijs is van het bestaan der ziel.
Met hetzelfe accent van directe mededeling vervulde Marie-Thérèse Fourneau de
beloften welke zij suggereerde toen zij vorige lente hier haar eerste concert gaf voor
bijna niemand. Tussen deze pianiste en de werken die zij vertolkt bestaat geen afstand.
Zij leeft te midden hunner melodie als in een onzichtbaar aureool. Zij kan de voorbode
en het voorbeeld worden ener geheel nieuwe generatie, bij wie de zuiverste en
oprechtste gevoeligheid, de helderste intelligentie, het eenvoudigste realisme in
volmaakt evenwicht zouden samengaan met een techniek welke men vergeet omdat
zij werkt als een betrouwbare machine. De edelste virtuositeit ondergeschikt en
dienstbaar aan het hoogste doel, de harmonieuze eenheid van psyche en vernuft van
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intuïtie en intellect: een toppunt in de menselijke opklimming zou dan wederom
bereikt zijn.
Op gelijke rang mag geplaatst worden de zangeres Suzanne Sten. Zij heeft ons er
aan herinnerd dat de ‘Lieder eines fahrenden Gesellen’ van Mahler, zelfs met
begeleiding ener kleurloze piano, even onberispelijk mooi en even geldig zijn voor
wie kan waarnemen, als het sneeuwklokje en de orchidee, de uiterste blankheid
verenigd met het uiterste raffinement en de uiterste vanzelfsprekendheid. Haar zingen
kwam rechtstreeks van het hart der harten, en wie haar hoorde zal die stem altijd bij
zich weten als een groter wonder dan wat ons in de atomische eeuw zou willen deren.
Zonder spijt voor uren die snel voorbijgingen, en met een eerlijke wens tot wederziens
voor iemand die men kort maar zag, herdenk ik het Quatuor de Saxophones de Paris.
Al wie van de saxophoon houdt der jazzes had hier moeten komen luisteren naar de
mogelijkheden van een instrument dat de laatst-geborene is der menselijke
scheppingskracht en niet minder expressief dan wat wij overerfden uit vroegere
perioden.
Ook de moeiten en de kosten der reis die Daniza Ilitsch te verduren had om hier
te zingen voor weinig hoorders leken mij vergoed door ons genoegen. Zij heeft het
weelderig verrukkende geluid van een nachtegaal, maar evenmin het vermogen om
boven en beneden te onderscheiden, om ons te bevrijden van het automatische, het
ingeprente, als die wonderlijke vogel. Gaarne echter zou ik haar nogmaals horen,
gelijk ik wacht op de steeds verrukkende sensatie van de zon en haar licht die
dichterbij komen wanneer de winter eindigt. Zo ook denk ik aan de avond van het
Nuovo Quartetto Italiano. Aan het concert van Gaspar Cassado op zijn violoncel.
Zij gaven veel maar niet alles. Aan het niet geheel bevredigende echter had menigeen
voldoende. En ook ik genoeg om te zeggen nogmaals, kom terug.
Mag men daarna nog klagen? Zou men daarom nog mogen eisen dat de
verschillende Concertbureaux niet zoveel nulliteiten introduceren die volslagen nul
zijn? Die enkel op ons podium verschijnen omdat zij daarvoor, begunstigd door de
maatschappelijke omstandigheden en door bedrieglijke sterren, de middelen ertoe
wanen te bezitten? Ja zeker. Want het totaal zou beter kunnen zijn tot ieders vreugde,
zonder bedreiging van discrediet en ongeloof, wanneer de muziek artistieker,
doelmatiger en met minder winzucht beheerd werd.

Het erfdeel van Bach
Hij was in de natijd van zijn leven juist beroemd genoeg geweest om tot vertoning
zijner kunsten eenmaal uitgenodigd te worden door Frederik de Grote (die nog van
muziek hield zoals men dat deed sinds de Oudheid en gaarne eminente mensen om
zich heen had) maar toen hij stierf in 1750, in zijn zes en zestigste jaar, was hij zo
goed als geheel vergeten, en behalve die hem begraven moesten en wilden opvolgen
als stadsorganist, bekommerde zich op de wereld ongeveer niemand er over hoe het
ging of gaan zou met de componist Bach.
Bij zijn naaste familie stond hij niet erg in tel, en de overheden voor wie hij gewerkt
had, voelden zich een beetje opgelucht (al zeiden ze het niet) dat de brave man, die
blind geworden was, hun verdere zorgen en kosten eindelijk bespaarde door een
zalige dood.
De enige misschien, die even treurde was de gestorvene zelf, want de compositie,
waarvoor hij zich het meest uitsloofde tot de laatste dagen toe (De kunst der Fuga)
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en welke alles zou bekronen met een hymnische paraphrase op zijn eigen naam, als
een tot aan de hemelse troon opjubelende handtekening in golvende klank, had hij
niet kunnen voltooien, en die hoogste dankzegging, waarmee hij zich daarboven
meende aan te melden, had hij moeten achterlaten, uitgesproken in zijn geest en in
zijn hart, maar onverwezenlijkt.
Altijd echter had hij gedaan wat er te doen viel, berustend in de goddelijke wil, of
hij drieste kinderen les gaf onder wie hij geen orde wist te houden, of wel muziek
maakte. Boven een menigte composities had hij de aanroep geschreven Jesu juva,
Jesus help!, en dat laatste onbeëindigde stuk, zijn opperste meesterwerk, het trotse
en meest nederige getuigenis van zichzelf, zou wel zijn gelijk het moest, omdat het
was zoals het kwam. Toch jammer vond hij het ontbreken van die zingende signatuur,
terwijl hij overschouwde alles wat hij verrichtte. Hij had verder willen gaan, nog
veel verder. Het eigenste, het moeilijkste, het verborgenste had hij niet mogen
bereiken. Toch jammer vond hij, terwijl zijn gedachte zwierf langs de honderden
manuscripten die in de kasten en kisten van zijn huis lagen opgestapeld. Wat zou
ermee gebeuren? Er was nog maar heel weinig van gedrukt. Men zou ze laten
slingeren; laten afknagen door de muizen; gebruiken om er iets mee in te pakken als
men papier nodig had; of weggooien als er geen plaats meer was voor een paar dekens
of lakens. Hoeveel zou kwijtraken? Dat had niet het minste belang Daarvoor zou een
ander zorgen. De boom let niet op zijn vruchten. Dat werd gezegd aan de overkant
van de aardbol door Boeddha, van wie hij nooit gehoord had. Maar hij wist evenveel
en hetzelfde. De oer-wijsheid was hem ingeboren. Wat zijn naaste familie niet achtte,
daarvoor zou een ander zorg dragen. Die ander was voor hem geïncarneerd en
aanwezig in de twee woorden Jesu juva. Met al zijn hartstocht, met al zijn
onvoldaanheid stierf hij gerust en zeker van de toekomst, twee eeuwen, twee seconden
geleden.
Wanneer men toen, in 1750, iemand gevraagd had wie Bach was, zou elkeen
geantwoord hebben: een knap musicus, maar een beetje vervelend en ouderwets.
Hijzelf zei: ‘ik heb hard gewerkt en ieder die evengoed zijn best doet kan het even
ver brengen als ik.’ Terwijl hij dit naïevelijk en zelfbewust oordeel formuleerde, alle
mensen naar hun mogelijkheden exact waarderend, had hijzelf 't nog niet verder
gebracht dan het geografische punt dat wij Leipzig noemen, en ook daar werd hij
slechts matig geëerd en gesalarieerd. In Londen, Parijs, Madrid, Hamburg, Rome,
Napels, Venetië en Wenen, overal waar fameuze componisten noten op vijf lijntjes
zetten, was hij bijna totaal onbekend, en des te gemakkelijker had hij voor alle verdere
eeuwen even verwaarloosd kunnen blijven als hij was in 't jaar van zijn dood, daar
de meeste zijner werken niet geschreven waren voor de concertzaal, een aantal andere
enkel voor paedagogische doeleinden, en een kinderlijke vroomheid ademden welke
meer thuis hoorde in 't verleden dan in de toekomst, en die hoe langer hoe sterker
zou blijken te contrasteren met de ontwikkeling van het Europese denken. Bij deze
persoonlijke omstandigheden die zijn muziek bepaalden, voegde zich als nadelige
factor voor haar duurzaamheid nog het toevallige feit, dat ongeveer ten tijde van zijn
sterven ergens dicht in de buurt, een volslagen revolutionnaire stijl geboren werd,
waaruit de kunst zou voortspruiten van Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin,
Wagner, en alle overige grote meesters der onvergelijkbare periode van vooruitgang
op e l k gebied, welke door een conservatief Fransman getiteld is ‘le stupide XIXe
siècle’.
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In ons jaar niettemin, waarmede de eerste helft der twintigste eeuw eindigt, zal de
tweehonderdste terugkeer van Bachs sterfdag door honderden millioenen mensen
op elk werelddeel gevierd worden met diepe aanhankelijkheid, ware dankbaarheid,
en een innige gemeenschap van gevoelens. Geen electron, zei Adwaita, raakt in het
heelal ooit zoek, en voor Bach heeft een ander inderdaad gezorgd. Die ander heette
beurtelings Mozart, beurtelings Beethoven, Czerny, Mendelssohn, Chopin, Liszt,
Wagner, en zelfs Weber, toen hij Bachs koralen uitgaf in een voor gewone lieden
minder verwonderlijke harmonische zetting. Geen enkel instrument dat Bach gebruikte
bestaat nog en klinkt nog zoals hij het gekend had; niemand zou met enige
wetenschappelijke zekerheid kunnen vaststellen hoe de tonen die uit Bachs innerlijk
luisteren opwelden, vertolkt moeten worden om hen te horen gelijk hij ze noteerde;
en toch wordt op de ganse aarde geen enkele muziek, zoveel en zo trouw bestudeerd,
gespeeld, bewonderd en nagebootst.
Van het bijzondere groeide hij tussen vele omwentelingen, oorlogen en
verbazingwekkende ontdekkingen tot het algemene, van het locale tot het universele.
Onder de hurrie van het alledaagse leven, te midden van de schreeuwende kinderen
in zijn huis, van bekrompen pingelende, wijsneuzige kerkmeesters, bedillende zangers
en sputterende instrumentalisten, zou hijzelf dat nooit geloofd hebben. Maar in de
kamer, waar hij de goddelijke stroom van het Wohltemperierte Clavier, het
Musicalisches Opfer, de Matthaeus-Passie, de Kunst der Fuga in de banen fixeerde
van vijf parallelle lijnen, voelde hij zich hecht in de onmetelijkheid, zeker van zijn
onvergankelijkheid, en voor lange tijden geldig door wat hij vurig deed. In zijn
binnenste liet alle opinie van anderen, zelfs der verste nazaten, hem onverschillig.
Hij zag met een smartelijk verlangen naar het onbereikte wat hij bereikt en
verwerkelijkt had.
Alleen de weinige anderen die voor hem te zorgen kregen, zagen hoe hij was
geweest. Zij, die ik noemde, bekeken de werken van Bach, die al wat vooraf was
geweest overtroffen, niet van een paedagogische, of van een stichtelijke, een
vertroostende, een onderhoudende gezichtshoek. Zij benaderden hun Bach als een
grens van techniek, als een berg van licht, welker moeilijkheid, hoogte, glans, uitzicht
en vermogen tot troost, opbeuring en levensvermeerdering wilde overschreden
worden. Zij ontvingen hem niet enkel als een erfdeel, dat zij te bewaren hadden,
gelijk de schat uit het evangelie die een voorzichtige rentmeester in de grond stopt,
maar als een roerend goed dat zij beheren moesten om het te vermeerderen, te
verrijken.
Dikwijls, als ik de velen bezie die Bach spelen, of vergenoegd naar hem luisteren,
omdat hij zonder de plichten van een dienst hun de weerklank inboezemt van een
God, dikwijls vraag ik mij af, of zij in dat kalm piëtisme, in dat rustig en berustend
quietisme de oorspronkelijke les van Bach niet veronachtzamen, de les van Bach,
die, toen hij zijn opperste getuigenis onbeëindigd, onuitgesproken hier moest
achterlaten, verder en verder begeerde te streven naar de uitdrukking van wat hij
was, van wat wij zijn en diep in ons nog willen zijn. Maar dan denk ik tevens dat,
zoals een ander zorgt voor de mussen, en voor elk haartje op ons hoofd, er ook iemand
zal zijn die zorgt voor de muziek welke wij maken voor de wonderlijk mensen, te
midden van het goddelijke.

Een muzikaal type

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

Omdat de eerste helft dezer eeuw toch al niet veel muziek van blijvende waarde heeft
opgeleverd, en omdat er haast elk jaar nog een stuk van ons eigendom afbrokkelt,
daarom zou ik wel gaarne overweg willen kunnen met Leos Janácek, en in de tuinen
mijner herinnering een goede plaats geven aan de ideële beeltenis welke zijn
bewonderaars van hem hebben vervaardigd.
Maar wat ik doe om van hem te houden, het lukt me niet. Hij heeft een aantal
eigenschappen die me onmiddellijk zouden moeten inpalmen, en ik merk ze duidelijk,
zonder argwaan, zoals men uit de verte soms iemand sympathiek vindt, die men nooit
gezien heeft. Hij is waarschijnlijk de enige componerende Tsjech die een echt en
onverbasterd slavisch hart had, gelijk Moessorgsky en Borodin de enige Russen
waren (en bleven), die van nature slavisch voelden en dachten in muziek. En ik weet
niet in hoeverre wij, Hollanders, ethnologisch van eenzelfde of nauw-verwante soort
zouden kunnen zijn, doch wat de psychische intonatie betreft, staan Merck toch hoe
sterk en verschillende andere Geuzenwijsjes heel dicht bij het Hussieten-lied en bij
de melodieën waarmee Boris Godoenof gemaakt werd. Janácek is dus de intrinsieke
anti-germaan, anti-duitser, zoals wij dat waren terwijl wij tachtig jaren lang ons
verweerden tegen de Habsburgers, en zoals (wonderlijk genoeg) Debussy, gewekt
door Moessorgsky, dat was in Frankrijk. Janácek stond ook even vreemd, en instinctief
even vijandig tegenover de Spaanse (Habsburgse) etiquette, gemaniereerdheid,
vormelijkheid, en in menige zin leugenachtigheid, die, geholpen door het Franse
koningsschap vanaf Louis XIV, als een soort van dwangbuis werd opgelegd aan alle
kunsten van West-Europa, en speciaal aan de muziek.
Deze voorstelling der zaken kan helaas slechts schematisch worden aangeduid,
maar in de grond geloof ik dat zij juist is, en, rekenend met de nodige nuanceringen,
historisch bewijsbaar. De eerste die de opgedrongen formalistische boeien
revolutionnair doorbrak was Beethoven (een Vlaming van oorsprong, een
Zuid-Hollander) en stellig heeft Leos Janácek dikwijls aan hem gedacht, terwijl hij
wenste niets anders te halen uit zijn binnenste dan een directe en spontane weerklank.
Janácek wilde even ruig zijn, even onconventioneel, even eigenzinnig. Tegen de
voorschriften. Hij hield ervan om alles anders te doen dan anders, om het hele orkest,
de hele muziek ondersteboven te zetten, uit elkaar te rukken en opnieuw te ordenen
volgens zijn persoonlijk inzicht. Hij ondernam dat zonder voorbedachten rade. Geheel
alleen in Tsjechoslowakije, zoals Debussy alleen geweest was in Frankrijk. Smetana
en Dworsjak (die zijn vriend was) rieden hem door hun werken om zich te schikken
naar het traditionele Duitse voorbeeld, waar hij kiezen en delen kon tussen Wagner
en Brahms, gelijk zij dat deden. Maar zo iets hybridisch wilde hij juist niet. Hij was
een mens van zijn land en ermee verstrengeld in al zijn vezelen. Hij was Tsjechisch
zoals de pechblende, waaruit de Curie's het eerste radium distilleerden, Tsjechisch
was.
Waarom kan ik me dan niet geheel verliezen door de muziek van Janácek, zoals
dat zonder enige bedenking gaat bij Moessorgsky of bij Debussy? Ik heb het vroeger
geprobeerd bij een uitvoering der Msa Glagolskaja (Feestelijke Mis) onder leiding
van Theo van der Bijl. En vorige maand December, toen op een programma van de
Kunstkring Janáceks ‘Dagboek van een verdwenene’ (een Tsjechische Don José, die
zich tegen zijn zin laat verleiden door een Tsjechische Carmen) vertolkt is door een
Zwitserse tenor, Ernst Haefliger, de alt van Roos Boelsma en de pianist Herman
Kruyt, alle drie voortreffelijk. Enkele korte fragmenten uitgezonderd, leek het hele
verhaal van een jongeling, die in de armen ener zigeunerin zijn kuisheid kwijt raakt
en dat verloren maagddom uitvoerig bejammert, de onnozelste geschiedenis, welke
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ooit (het stuk dateert van 1916) werd op muziek gezet. En dezelfde Msa Glagolskaja,
uitstekend gezongen door het koor van Toonkunst, met grote toewijding gespeeld
door het Concertgebouw-orkest onder de a priori bezielende leiding van Rafael
Kubelik, stortte mij pas weer in dezelfde verwarring, waarbij ik mij met ontsteltenis
afvraag wie zich vergist, wie doof is: zij, die deze muziek onvoorwaardelijk prijzen
als geniaal en origineel, of ik, die deze hoedanigheden pleeg te eren, en hen in zeer
geringe mate hier bespeur.
Want van de drie manieren welke een kunstenaar tot zijn beschikking heeft om
de materie waarmee hij arbeidt, te benaderen, (de ene: van de buitenkant; de andere:
van de binnenkant; de derde: een vermenging der voorgaande) van deze drie methoden
(en er bestaat geen vierde) beoefent Janácek bijna uitsluitend de eerste, die het
gemakkelijkst te bereiken en ook het gemakkelijkst te hanteren valt. Wanneer iemand
een zekere graad van persoonlijkheid bezit, of de drang in zich voelt haar te
verwerven, te ontplooien, te bevestigen, (en beide factoren waren bij Janácek
waarschijnlijk met gelijke kracht werkend) dan is de eerste methode - die de dingen
van hun buitenkant tegemoet ziet - ook de gemakkelijkste om een indruk van
originaliteit te wekken, en zelfs zodanig dat zij, beoordeeld van een zuiver technisch
standpunt, bijna waardeloos wordt wegens haar gemakkelijkheid. Het artistieke
resultaat zou in dit geval dan ook niet de naam van originaliteit mogen dragen, (wat
zeggen wil oorspronkelijkheid... een teruggaan tot de oorsprong) doch veeleer zou
het excentriciteit moeten heten.
Het schijnt mij dus evident dat Janácek, omdat hij bijna uitsluitend, en met een
zeer individualistische, koppige gezindheid, zijn materiaal benadert van de buitenkant,
niet behoort tot de originelen, maar tot de excentrieken. Om het tekort dat hij vertoont
zo aanschouwelijk mogelijk te maken, geef ik enkele heel reële aanduidingen.
Toen hij besloot zijn Mis te componeren, nam hij, volgens zijn commentatoren,
een tekst, geschreven in een oud-tsjechisch idioom, zo iets als de Bijbel van Ulphilas,
dat niemand meer spreekt, noch verstaat. Natuurlijk, dit is curieus en zonderling.
Maar wat heeft iemand daaraan, behalve Janácek? Men begrijpt inderdaad geen
syllabe van woorden, die de fundamenten waren (of wilden zijn) ener duizendjarige
cultuur. Misschien kunnen Tsjechen zelfs de tekst niet volgen als zij de noten welke
gezongen worden niet voor ogen hebben.
Toen Janácek, op 't laatst van zijn leven, die Mis wilde schrijven, had hij de
duidelijke wens om dat niet te doen gelijk b.v. Palestrina, Bach, Haydn, Mozart,
Beethoven, Berlioz, Bruckner. Men weet bij deze auteurs (ook al interesseert men
zich weinig voor de eeuwenoude, esoterische zin van de tekst) men weet steeds, bij
alle verschil van stijlen en expressies, men behoeft geen moment te raden in welk
bedrijf zij zijn van het antieke, immemoriale Offer. Maar men weet dat nauwelijks
bij Janácek. Hij hutselt alle phasen der handeling door elkaar. Een Kyrie (gebed om
ontferming) kan even goed een Gloria of een Credo of een Hosannah zijn. Natuurlijk
is zulk een visie persoonlijk. Maar wat heeft iemand daaraan? Het zou oneindig
moeilijker geweest zijn om voor elke situatie der handeling een eigen accent te vinden,
zoals de auteurs dat deden die ik noemde. Maar dat eigen accent, die eigen, echte,
waarachtige ervaring der gebruikte woorden ontbreekt bij Janácek.
Dat is wel zijn ergste gebrek. In de benuttiging van het toon-materiaal ontgoochelt
hij me nog meer. Ik loof gaarne een dubbeltje uit voor iemand, die mij in de ganse
Msa Glagolskaja een louter muzikaal idee aanwijst, dat integraal op rekening zou
kunnen worden geboekt van Leos Janácek. Ik heb er geen enkel ontwaard. Ik zal me
onderricht en terechtgewezen achten als iemand mij een dergelijk idee kan aanduiden.
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Ik zie heel helder hoe Janácek tientallen cliché's van voorbije perioden als het ware
personaliseert door ze ondersteboven te keren, of de draad van een eertijds
gebruikelijke en normale gedachtengang om te draaien en te verhaspelen. Een
dergelijk procédé echter is geen ontdekking, geen hernieuwing. Het is enkel
oppervlakkige variatie van wat iemand anders vroeger uitvond en als ware
nieuwigheid toevoegde aan hetgeen er was.
Op deze fouten van Janácek zou ik niet wijzen, wanneer ik niet behoefde te duchten
dat zij als norm beschouwd kunnen worden voor menig jong componist van dit land.
De procédé's van Janácek zijn tè voor de hand liggend om te mogen gelden als
criterium van waarlijke kunst. Op hun best (bij de Agnus Dei b.v.) zou ik ze niet
anders durven beschouwen dan als een bedrieglijk surrogaat: de expressie van iemand
die ongeveer en uit de verte weergaf hetgeen hij wilde en bedoelde. Het
kermisgeschreeuw der koren, de razend gillende partijen van de sopraan (Corry
Bijster), van de tenor (Jan van Mantgem) veranderen daaraan niets, omdat zij nergens,
ondanks hun kunnen, waarneembare mededeling werden van iets anders dan gekrijs.
Het is zonder twijfel een verdienste voor Leos Janácek, dat hij het individuele in
muzikale spraak begeerd heeft. Het is geheel in overeenkomst met de mentaliteit der
jaren die achter ons liggen, dat hij die expressie niet verwezenlijkt.
Jammer voor hem, voor zijn vertolkers en voor zijn hoorders. Hij kwam onvoltooid
uit het verleden. Wie beter ziet zal anders doen.

De Symphonie Leningrad
Om een duidelijk begrip te krijgen van wat er fout is en ontbreekt in de Zevende
Symphonie van Dimitri Sjostakovitsj, kan men niet beter doen dan zich even het
beeld voor de geest te halen, waarmee Zadkine de tragedie van Rotterdam alles
samenvattend uitschreeuwt, en de gevoelens, welke deze moderne Laocoon opwekt,
even te vergelijken met de indrukken die men gewaarwordt onder het luisteren naar
het muzikale oorlogswerk van de Russische componist.
Het verschil treft zo direct dat verdere toelichting eigenlijk overbodig wordt. Bij
Zadkine, gelijk bij zijn antieke collega (die Lessing gebruikte als uitgangspunt van
een vernuftig maar ijdel dispuut over de grenzen van het mogelijke), staat de
toeschouwer te midden ener pathetische en panische actie, hoewel het werk
vervaardigd is van gestolde materie; uit de verstarde lijnen komt de afgrijselijke
handeling aangevlogen alsof zij opnieuw gebeurt, en de mens die haar ziet beklemt,
alsof hij levend geroosterd gaat worden. Bij Sjostakovitsj, hoewel de musicus arbeidt
met bewegend materiaal, dat branden kan als vloeiend lava (wat menige ervaring
bewijst), blijft de toehoorder van 't begin tot 't eind niet enkel buiten de actie gelijk
deze zich in een hedendaagse oorlog ontrolt, maar zelfs buiten de herinneringen die
hij ervan kan hebben door eigen ondervinding of door berichten van anderen. En
wanneer het stuk is afgelopen heeft hij niets bijgewoond dat in enige rechtstreekse
verhouding staat tot de tragedie welke de auteur beweert te vertolken met klank.
Ik weet niet of de Laocoon en het beeld van Zadkine, als hun verschrikkingen
werden omgezet in muziek, verdraaglijk zouden zijn. Niemand onder de componisten,
geloof ik, heeft zich tot nu toe daaraan gewaagd. Misschien probeerde Beethoven
iets dergelijks met het begin zijner Vijfde Symphonie, waarvan Goethe zei, toen hij
haar voor 't eerst hoorde, de gewaarwording te hebben, dat het dak boven zijn hoofd
instortte. Maar die bedoeling der opperste ontsteltenis contrebalanceert Beethoven
bijna aanstonds met een afdemping en wegglijding van de plotselinge opschudding,
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en later, in het vervolg der muziek, ordent hij zorgvuldig een harmonisch evenwicht
tussen uiterste vervaardheid en kalmering der onrust. Hij geeft niet de verbijstering
in haar zuivere staat. Ook niemand na hem; noch Berlioz, noch Wagner, Liszt of
Strauss. Wellicht alleen Chopin, maar slechts in enkele korte stukken. Misschien
omdat die meesters haar niet wilden; misschien omdat de muziek toen nog niet
beschikte over de technische middelen die nodig zijn voor het weergeven der totale
verbijstering; misschien eveneens omdat zij haar niet ondervonden hadden en niet
kenden zoals wij.
Doch op een achtergrond van menselijke dapperheid hebben de bewoners van
Leningrad in gelijke mate de gruwelijke onthutstheid geleerd als die van Rotterdam.
Zelfs langduriger. Zij hebben van af 1941 de volle wanhoop doorleefd welke ons
bedreigt wanneer men nergens op aarde of onder de gesternten enige barmhartigheid
nog ontwaart. En Sjostakovitsj, toen hij zijn symphonie begon, terwijl hij daar woonde,
heeft van die desolatie, van die intieme ontzindheid niets gemerkt. Hij zat niet te
midden van het organische afgrijzen dat ieder voelde, maanden reeds alvorens moord
en verwoesting aanvingen. Neen. Hij zat bij zijn piano, tegenover lege notenbalken
en met mijmeringen die terugkeken naar het genoeglijke leven van vroeger.
Honderdduizenden hadden hun ongeluk al begrepen. Zij waren allang in de ramp.
Nooit zouden zij eraan gedacht hebben, zoals Sjostakovitsj, om te doen alsof er geen
vuiltje aan de lucht was.
Wij beseffen dat instinctief: de bedaarde inzet der symphonie correspondeert niet
met de gemoedstoestand der vele mensen die daar waren. Deze kalme muziek komt
niet uit de beduchte ziel der menigte. Dat is niet reëel. Het zijn bedenksels van een
academisch componerend en regelend brein. Wanneer dat simplistische melodietje
inzet met zijn fikse, Duitse staccato's, begrijpen wij onmiddellijk dat de vijand uit
de verte in aantocht is. Hij nadert langzaam, volgens het bekende recept, en op de
manier van Ravel's Bolero, het obstinate deuntje op een obstinaat rhythme van
trommen, die samen aanzwellen tot een maximum van geluid. Maar wij begrijpen
even onmiddellijk dat Sjostakovitsj bezig is ons iets wijs te maken. Deze voorstelling
der zaken kon nog gelden in 1914, maar niet meer in 1941. Reeds lang vóór de
plezierig en parmantig zingende regimenten met hun blinkende oempa's, verschenen
de vliegende wagens van Ezechiel, die toen Stuka's heetten, met hun bommen. De
situaties welke Sjostakovitsj suggereert zijn wederom academische taferelen,
overblijfselen uit vervlogen tijdperken. Ik neem gaarne aan dat het krijgsrumoer
enige indrukken bij hem maakte. Hij heeft ze echter allemaal verwerkt als een
uitstekende Prix de Rome.
Wat het hart van de mensen-in-oorlog aan Sjostakovitsj te vertellen had, beperkt zich
tot die enkele opmars, die niet eens gemotoriseerd was, en tot het traditionele
geschetter van koper met gedaver van pauken, wanneer de overwinning moet worden
geschilderd ener optimistische finale. De muziek der twee delen, die daartussen
liggen als een breed uitgesponnen intermezzo van poëzie en meditatie, staat in geen
enkel merkbaar verband tot de oorlog. Zij bevat de beste passages der symphonie:
een zeer boeiende solo voor basclarinet met begeleiding van lage fluiten en harp;
een zeer mooie solo voor fluit op een ondertoon van getokkelde strijkers. Doch de
stemming en het hele psychische klimaat stamt hier van de elegische, de ‘mystieke’
Mahler, en zó regelrecht, dat men Sjostakovitsj wegens deze waarlijk prachtige
fragmenten wel kan prijzen als een sensitief en buitengewoon kundig musicus, maar
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zonder hem te mogen bewonderen als een vinder, als een ontdekker. Oordelend
volgens de fantasieën, die hem onweerstaanbaar kwamen bekoren en meeslepen
tussen de golven van het drama waarin hij zich geplaatst zag als een verdwaalde,
zou ik hem houden voor een kunstenaar, die met zijn diepste wezen en zijn complete
zenuwstelsel wortelt in het verleden, maar zich met veel goede wil tracht aan te
passen bij een wereld welke hij radicaal getransformeerd voelt buiten hem om, en
waarvan hij gaarne de resonans zou geven, zonder het te kunnen.
Ieder die enige kijk heeft op de factoren welke de ontwikkeling bepalen van een idee
waarmee een groot volk schijnt vereenzelvigd, zal zich erover verbazen hoe weinig
revolutionnair en hoe weinig Russisch tegelijk deze Leningrad-symphonie is in elk
harer constructieve elementen. Men bespeurt er nergens iets nieuws; noch in de
melodieën, noch in de rhythmen, noch in de harmonieën, noch in de bouw, noch in
de aanwending van het instrumentale palet. Allerminst ontmoet men er enig teken
dat een verandering zou aanduiden in de reflexen waarmee de mens reageert tegenover
de dingen, de omstandigheden en de harde gebeurtenissen. Zowel globaal beschouwd
als in haar nuances, bleef de mentaliteit van Sjostakovitsj gelijk zij van af de
achttiende eeuw tot aan het einde der negentiende werd vastgelegd door de
hoofdstromingen der Westerse muziek. Omdat Sjostakovitsj een der meest
representatieve componisten is van het hedendaagse Rusland mag men zulk een
vertraging der muzikale reflexen (die men na een omwenteling verwacht) houden
voor geruststellend, of voor verontrustend, naar gelang men zich de toekomst wenst
der maatschappij. Maar ik kan mij zeer gemakkelijk het ongeduld indenken van een
Sowjet, die de muzikale gevoelens en gedachten wil leiden in de lijn van Lenin-Stalin,
zonder juist te weten hoe dat zou moeten, doch intuïtief vermoedend dat niemand
van wie componeert daarin slaagt. Zij herinneren zich hoe de Napoleon van Parijs
zijn musicerende dubbelganger had in de Beethoven van Wenen. Zij weten eveneens
natuurlijk, dat dergelijke spelingen der natuur voorspellingen verbergen waartegen
men zich beschermen moet.
Versterkt met een aantal hoorns, trompetten en bazuinen, welke de zegepraal
klaroenden zoals Sjostakovitsj die verzon, heeft het Concertgebouw-orkest de
Symphonie Leningrad uitgevoerd met een buitengewone maestria. De compositie,
die anderhalf uur duurt en menigmaal vermoeit omdat zij dikwijls stilstaat, werd
door Raphael Kubelik met gelijk meesterschap en onverflauwende activiteit
gedirigeerd uit het hoofd. Deze honderdvoudige virtuositeit verzekerde een triomf
aan zingende symbolen, waarvan de meeste hoorders wisten dat zij zonder
consequenties konden worden toegejuicht.

Tweesoortige Muziek
De Goldberg-variaties, kunstig, met sfinxachtige geheimen ineengezet, maar tegelijk
ruisend en ritselend van het veelvoudigste, verrukkendste leven, als een mooie tuin
op een zomermorgen (en Bach liep naar de zestig toen hij ze schreef), die dertig
wonderlijk prachtige bloeisels uit dezelfde wortel van een tamelijk schematische bas,
zijn echte dingen, onprijsbare dingen voor de geest en voor de zinnen.
Hoe meer men ervan hoort hoe meer men erdoor geboeid en tot de opperste vreugde
wordt aangespoord, alsof men successievelijk dertig bekers drinkt met de zuiverste
nectar gevuld, waarvan elke volgende de lust vermeerdert van de vorige. Sommige
doen innerlijk lachen, zoals de goden van Homerus schateren op hun Olympus. Het
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is ongelooflijk hoe verschillende van die fantastisch rijke inventies onmogelijk anders
gespeeld kunnen worden dan als superieure snaakse kluchtigheden, hoe ze (ook nog
in de herinnering) bevrijden van elke zwaarte en andere euvels, hoe ze rinkelen en
ratelen, alsof een stoet van hemelse narren met bellen en rammelaars voorbijtrekt,
dansend en juichend over alles waarvan zij zien dat het goed is.
Welk een kerel, deze oude, wijze Bach! Sommige van die dingen, gecomponeerd
met het hoogste intellect en de jeugdigste hartstochtelijkheid (vooral no 25) bevatten
in lange, toverachtig zwevende elegieën de quintessens van heel de lyrische
verzaliging welke gesuggereerd is door de nachtegaal in een Meinacht (klacht verenigd
met jubel), sinds er mensen en dichters zijn. Maar een poosje later dan, en altijd
stijgend op de treden der extase, het slot! Hij noemde dat bescheiden, doch wellicht
diepzinnig, denkend aan de betekenis van het woord: quodlibet, d.w.z. wat behaagt.
Vanaf de eerste klanken verzinken daar alle grenzen. Tot in het onmetelijke wordt
hier iedere horizon verwijd. Inderdaad verkeren wij door middel van volkse melodieën
en gewone accoorden, door de bedoeling ook van het genie dat ze zo gebruikt, ja
inderdaad voelen wij ons hier getransformeerd in glanzende oneindigheid, op toppen
waar het uitzicht vrij is. Ten behoeve ener aarde, verlost van haar jammer, die enkel
komt uit onverstand, zou deze Dertigste Variatie kunnen dienen als triomferend
mensenlied, koor van klokken, gezongen door een reusachtige beiaard uit een heldere
koepel van azuur. Dat dacht Bach tegen het einde van zijn leven. Het was een artikel
van zijn credo: de herrijzenis in een glorieus en onbederfelijk lichaam. Hij maakte
er deze muziek bij, als een belofte voor verdere eeuwen. Doch het meest grandioze
moment der compositie is het idee dat hij had om na de zegepraal, na die vervulling
van zijn droom, de aria, waaruit dat avontuur ener geleidelijke metamorphose was
voortgesproten, opnieuw te laten klinken in haar eerste gestalte, alsof hij ons zeggen
wilde, nu het soevereine bereikt werd: het einde is goed geworden wijl het begin
goed was.
Nadat ik Janny van Wering deze mysterieuze, bijna onbekende, en toch voor elkeen
begrijpelijke compositie hoorde vertolken op de clavecimbel met twee manualen
(twee rijen toetsen) die zij bemint als een uitverkoren instrument, en hanteert met
een even onberispelijke vaardigheid der vingers als met een juiste intuïtie voor kleur,
lijn en inhoud der klanken, toen dacht ik in een climax van bewondering: wat een
merkwaardig type moet die baron von Kaiserling geweest zijn. Hij was Russisch
gezant te Dresden, bij de koning van Saksen, en had in zijn dienst een soort van
wonderkind, Johann Theophilus Goldberg, die de muziek leerde bij Bach's zoon
Friedemann, en naderhand van vader Bach zelf. Was hij misschien een voorzaat van
de latere philosooph? Omdat hij leed aan slapeloosheid verzocht hij Bach een stuk
waarmee hij in 't holle van de nacht een onrust van zijn gemoed of van zijn zenuwen
kon kalmeren door het spel van een jonge knaap. Hij geloofde aan de heilzame macht
der muziek, vroeg een magisch meesterwerk en kreeg het. Hij had de keuze tussen
een dozijn componisten die even beroemd of beroemder waren dan de oude Bach en
hij koos de beste. Hij betaalde hem het hoogste honorarium dat Bach ooit incasseerde:
honderd gouden lodewijken. Welk een phenomeen was die baron! Zonder zijn begrip
van de muziek zouden de Goldberg-variaties niet bestaan, en zij dragen niet eens
zijn naam.
Moge het nu geen vijftien jaar weer duren alvorens dat werk hier nogmaals op een
programma verschijnt. Moge Janny van Wering, die door haar oprechte eenvoud een
zo intiem en natuur-getrouw verband heeft met de substantie dezer klanken, in al
hun gradaties, bij ons de steun vinden om de goede boodschap van zulke schoonheid
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te verbreiden in overeenstemming met haar grote verdienste. Want zóveel nuances
te strooien over Bach's noten, van de innigste tot de exuberantste, en toch te blijven
wat men noemt ‘objectief’, dat kan vandaag misschien wel niemand op de ganse
wereld, behalve deze kunstenares die de openheid, de helderheid en de bekoring
heeft van een Pieter de Hoogh. Moge eenmaal ook de fabrikant komen die een piano
vervaardigt met twee klavieren, met twee manualen. Dat zou de bruikbaarheid van
dit instrument vertiendubbelen.
En nu ik toch aan 't verlangen ben zou ik een woordje willen opperen over
wenselijkheden betreffende Bertus van Lier, die wij zijn Hooglied zagen dirigeren,
en een concert van Mozart, met Clara Haskil aan de vleugel, op een ‘buitengewone
uitvoering’ (c'est le cas de le dire!) van het Concertgebouw-orkest.
Wij hoorden die Zaterdagavond een Mozart welke naar mijn mening nog niet
geheel lukte, omdat de bedoelingen hier en daar met een tikje te veel nadruk
gerealiseerd werden. Wij hoorden echter een persoonlijke poging om Mozart te
plaatsen in de sfeer van expressie, welke psychologisch bij hem past, en al slaagde
dit slechts ten dele wegens de geremdheden (uiterlijke en innerlijke) welke de dirigent
- alle gegevens daartoe bijdragend - te overwinnen had, het strekt hem des te meer
tot lof dat hij zijn origineel en zeldzaam voornemen duidelijk genoeg, overtuigend
genoeg volvoerde. Ik kwalificeer Bertus van Lier dus nog niet als een perfect dirigent:
hij had tot nu toe geen kans om het te worden. Maar als men mij op de man af vroeg:
Acht je het verantwoord om een dirigenten-crisis aan het Concertgebouw te verlengen,
wanneer een musicus als Van Lier beschikbaar staat? Acht je het onder zulke
omstandigheden verantwoord om iemand van elders te gaan zoeken en wanneer die
gevondene unaniem niet zeer geschikt blijkt, hem tegen alle reële bezwaren in te
handhaven? Acht je het verantwoord om een dirigent te roepen uit het buitenland?
dan zou ik op elk dezer drie vragen ronduit moeten zeggen: neen. Wanneer men mij
op de man af vroeg: Acht je het verantwoord om aan Bertus van Lier gedurende ten
minste één jaar de gelegenheid te gunnen om te tonen wat hij vermag? dan zou ik
volgens mijn geweten ronduit moeten zeggen: ja.
Niettemin heb ik met zijn Hooglied tot mijn spijt geen echt contact kunnen vinden,
enkele fragmenten uitgezonderd. Naast de Apocalyps is de tekst van dit bijbelse
liefdeslied het verleidelijkste doch ook het moeilijkste der onderwerpen welke de
aandacht kunnen nodigen van een componist, en de hele muziekgeschiedenis leverde
tot heden geen enkel bewijs dat een adaequate verklanking dezer esoterische poëzie
tot de mogelijkheden behoort. Om de simpele reden dat het ganse gebeuren zich
afspeelt op hetzelfde mystische, statische, bijna onveranderlijke plan. De dichter
vertoeft in een droom, in een roes, waarvan de infinitesimale schakeringen wel vatbaar
zijn voor het intellect, maar nauwelijks merkbaar voor het gevoel dat cirkelt in een
extreme, en ongeveer altijd gelijke vibratie van extase, in een gloed waar beide
soorten van liefde (de aardse en de hemelse) wit worden, witter dan de ongerepte
sneeuw, en identiek, hetgeen zij door haar oorsprong en wezen van nature zijn. Bertus
van Lier heeft getracht die schijnbare tweevormigheid te verbeelden door aan de
Koning (die de aardse liefde incarneert) dynamischere, wildere, woestere intonaties
toe te schrijven. Niet enkel lijkt mij deze opvatting onjuist, want onder is als boven
en boven is als onder, volgens de oeroude spreuk van Hermes Trismegistes, en in de
minste molshoop brandt hetzelfde vuur als op een godenberg; maar ook
compositorisch slaagde Van Lier niet erin om zijn Koning een aannemelijk gebaar
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en rhythme te verlenen, omdat hij afdwaalde naar de meest conventionele
symboliseringen van de passie des lichaams, en bovendien, omdat de stem, de bas
van Jan Duiveman, die opgewassen bleek tegen het luidruchtigste orkest in de Mis
van Janácek, hier bijna onhoorbaar en onontwarbaar verdoolde in de begeleiding van
slechts veertien instrumenten. Zonder enige twijfel schuilt daar een intrinsieke fout.
Eveneens scheen mij de rol van de Herder (Wiebe Draayer) lang niet overal
vanzelfsprekend geaccordeerd met de kleine orkestrale groep. De koren zijn te dikwijls
op het banale af. De gehele partij daarentegen der Shulamite, waarlijk subliem en
onvergelijkbaar gezongen door Dora van Doorn, klonk mij homogeen met de poëzie
en als organisch uit de lyriek ontkiemd.
Echter alle zeldzaam iriserende franjes rondom het geluid, die men verleden jaar,
tijdens het Holland-Festival, bij de eerste uitvoering waarnam, werden veroorzaakt
door de weergalmen van de Oude Kerk, waar die première geschiedde, en verdwenen
in de exacte acoustiek van het Concertgebouw. Deze illusie van klinkende regenboog,
boven een fontein die sproeit in zonneschijn, werd onbereikbaar. Ik kon bijna nergens
geraken tot de begoocheling, tot de aanvaarding van de schijn. Toch geloof ik, dat
de melodie van de hobo, die de herder, de hoeder der ziel personifieert, een moment
van verrukking zal blijven dat niemand vergeet. Zo'n moment is reeds veel in deze
tijd; genoeg om de vinder er van te danken, en een plaats voor hem te willen in de
muziek.

Strauss' heldenleven
Het is goed en nuttig dat de Eroïca van Strauss, na een verwaarlozing die veertien
jaar geduurd heeft, weer op de programma's verscheen der orkesten van het
Concertgebouw en van de Residentie, in Den Haag onder Van Otterloo, hier onder
Erich Kleiber.
Dat is goed en nuttig, want sinds de laatste uitvoeringen van Ein Heldenleben
kwam er niet enkel een nieuwe generatie van hoorders naar voren, maar ook de
orkesten werden voor een groot deel vernieuwd. Men zou een normale evolutie der
muziek niet meer kunnen verwachten wanneer een jong publiek en de jonge
instrumentalisten niet heel intiem vertrouwd raken met de eigenaardigheden van een
natuurlijke gemoedsgesteltenis en van een techniek, die de beste waren welke een
der best georganiseerde componisten uit een recent verleden zich kon voorstellen
gedurende de beste jaren zijner geestelijke activiteit.
Het crescendo in de constituerende elementen der muziek-periode die aanving
omstreeks 1750 (het jaar van Bach's dood), dat geleidelijke crescendo van alle
uitdrukkingsmiddelen, en parallel daarmee van de verlangens en de
perceptie-vermogens der hoorders, die magnifieke, onafgebroken, rationele
ontwikkelingsgang in de vorm van het muzikale teken plus, waarvan het feit door
geen enkel opmerkzaam waarnemer geloochend zal worden, - dat mooie, dynamische,
constante aanzwellen van een eertijds aangeheven toon, langzaam vermeerderend,
als een bloem die een paar eeuwen nodig zou hebben om te ontluiken in haar ganse
pracht, als een verschijning van idee, psyche of land om te groeien tot voltooiing, dat gave, machtige crescendo heeft zijn culminatiepunt nog niet bereikt, en er is geen
geldige reden, misschien zelfs geen mogelijkheid, om het vandaag reeds te sluiten
of het te beschouwen als afgesloten. Er werd in de verwerkelijking van een twee
honderd jaar terug opgedoken vermoeden totnutoe niet het tiende part verricht van
hetgeen verzinbaar, en door geduldige arbeid realiseerbaar is. De derde bloem die
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ontsproot aan de unieke, weergaloze plant, waarmee men de Westerse klanken-kunst
kan vergelijken, opende zich nog niet in haar gehele volheid, zoals ik met genoeg
bewijzen heb aangeduid in de Princiepen der Europese muziek. En wat dialectisch
beredeneerbaar is, kan niet anders dan feitelijk uitvoerbaar zijn. Wanneer goede
argumenten accoord gaan met de intuïtie en tevens met algemeen richtende lijnen,
dan wordt twijfel overbodig.
Toen een aantal jonge componisten na het einde van de eerste wereldoorlog het
recht meende te hebben om zich vermoeid te achten door buitensporige inspanningen,
waaraan zij geenszins, of slechts heel uit de verte hadden deelgenomen, en wegens
luiheid, uit gemakzucht, wensten te voelen, te denken, te speculeren in het
biedermeierachtig kleine vermakelijke, verstrooiende, speelse, pietluttige, en hun
orkesten in gelijke mate reduceerden als de moeite welke zij zich voortaan beliefden
op te leggen, toen handelden zij, zonder het te weten, (want zij hadden geen genie)
tegen alle factoren welke de hoofdstromingen bepaalden van hun tijd.
Overal op aarde was er een menigte die onnoembare offers, of kwellingen in de
gestalte van onbevredigd ideaal, obscure wroeging, onbewuste vrees, had af te
schudden.
Overal op de wereld was er een menigte, frivool naar de schijn, maar die in haar
binnenste een katharsis zocht, een loutering, een vrijspraak.
Niemand onder de componisten heeft dat bemerkt. Of wie het wellicht bemerkte
probeerde zo'n katharsis met de middelen en in de accenten van twee honderd jaar
geleden, en besefte niet dat zijn tonen futiel moesten klinken naast de dimensies en
de spanning der bewogenheden en der bewegingen van het aanwezige gemoed. Bijna
nooit, zeer zelden in ieder geval, heeft de menigte der hoorders, die ‘publiek’ heet,
de bedenksels der componisten, hun doekjes voor het bloeden ener diepe wonde,
aanvaard als deugdelijk.
Overal op aarde ook was er een menigte die tot lessing van haar innerlijke dorst
iets anders zocht dan lafenis die zij vanouds kende, doch die haar niet meer geheel
kon lenigen. Alom was er een enorme menigte van zulke dorstigen en hongerenden
die slechts ontvangen konden worden in grote zalen voor vier, vijf, zes duizend
mensen. Ieder acousticus kan met cijfers en formules (bevestigd door de ervaring)
aantonen, dat de doelmatigheid van een geluid bepaald wordt door de ruimte waarin
het werken moet. Bij elke grote zaal behoort een overeenstemmend groot orkest. Op
deze regel bestaan geen uitzonderingen.
Alle factoren dus die een psyche en een techniek modellerend beïnvloeden, wijzen
erop, dat de muziek der toekomst zal vragen naar ruimer afmetingen van vorm,
inhoud en draagwijdte. Maar om zich nauwkeurig rekenschap te geven van het
stadium harer evolutie dat de toonkunst bereikte, alvorens de catastrophe een aantal
componisten verpletterde of uit het veld sloeg, en naar welke accenten de muziek
moet trachten om te beantwoorden aan de gegevens van de psychologische situatie
der denkende en voelende mensen van heden en morgen, is het volstrekt noodzakelijk,
dat een werk als Ein Heldenleben op het répertoire blijft van elke concertvereniging
die in het culturele leven een preponderante functie uitoefent. En ook Strauss'
Symphonia Domestica, ook zijn Alpensymphonie, waarnaar niemand meer schijnt
om te kijken, en die nochtans voor vertolkers, hoorders en componisten vele bruikbare
lessen bevatten.
Vroeger heb ik deze werken geducht en verfoeid als de specifieke uitingen ener
natie welke tot geen enkele prijs (al kostte hij het duurste bloed) de triomf mocht
behalen die aan dat volk werd voorgespiegeld, voorgegoocheld in een muziek van

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

bedrieglijk onwrikbare, doch uiterst suggestieve allure en intonatie. Want de klanken
welke uit het organisme van zeldzame authentieke meesters oprijzen, komen niet bij
de dingen achteraan, gelijk verschillende philosophen gemeend hebben, maar zij
lopen op de dingen vooruit, omdat zij optrillen uit de wording der dingen. Dat
bedrieglijke in het onwrikbare was toen slechts voor weinige scherp luisterende
waarnemers bespeurbaar op zuiver muzikale, psychische gronden, en enkel maar als
de gunstigste der hypotheses, die wankel zou blijven zolang zij niet geconfirmeerd
werd door de feiten. Vandaag echter, na de twee wereldoorlogen waarvan zij de
voorbode was, en na twee nederlagen, welker voorspelling zij eveneens vertolkte in
geheimtaal, kan men Ein Heldenleben beschouwen van een louter technisch standpunt
en objectief waarderen als verschijnsel, zonder gevaar van wetend of onwetend mee
te helpen tot het langzame proces ener ramp.
Mijn opinie over Ein Heldenleben behoeft daarom niet te worden gewijzigd. Omdat
die muziek, ondanks haar hypnotische macht, een nederlaag inluidde, had zij
inhaerente gebreken. Of omgekeerd: Wijl die muziek inhaerente gebreken had,
verkondigde zij een ondergang.
Het valt niet te ontkennen dat het onstuimig opstormende thema waarmee de Held
getekend wordt, een geweldig imponerende, een vervaarlijk meeslepende grootheid
van explosieve energie ontboezemt en actief maakt. Hier is Richard Strauss in zijn
puurste, in zijn oorspronkelijkste staat. Thema's als zulke hebben de waarde van een
keizerrijk. Maar Strauss, teruggekeerd uit het moment zijner aanvankelijke en
waarachtige extase, bezat niet het vermogen, of niet de nodige wilskracht tot
vermogen, om van het klinkend idee dat uit zijn binnenste opsprong, met een rigoreuze
hardheid en onversaagdheid de streng-logische consequenties te trekken. Hij was
potentieel een genie, hij gedroeg zich tegenover zijn eigen grandioze idee als een
gewone, bedachtzame, fantasieloze, hoewel technisch uitstekend toegeruste
burgerman. Hij omringt en verzwakt die onthutsend aangrijpende idee met een rits
uitweidingen, welke de geroutineerde organist van elke kerk, wanneer hij een beetje
op dreef is, had kunnen vinden als schoolse paraphrase van een of ander magnifiek
koraal.
Het valt ook niet te ontkennen, dat men zich voelt tussen een damp van kruit, stof,
geraas, in een hete vlaag van drift, zodra bij de Veldslag de fanatisch jachtende,
bonkende trommen inzetten, en boven die wolk van gedruis, het gegil ener enkele,
schrale trompet. Maar als deze blinde vaart wil stijgen en psychologisch m ò e t
stijgen tot bewuste exaltatie, tot de musische waanzin van een alles motiverend
enthousiasme, dan heeft Strauss wel weer een prachtig extasiërende melodische inval,
doch de macht ontbreekt hem om boven het grauwe tumult die bedwelmende,
verrukkende lyriek te doen domineren, en daarmee al de weerbarstigheid van het
rumoer te equilibreren, te rechtvaardigen.
Evenmin valt het te ontkennen dat de vrouw van de Held, verzinnebeeld door de
solo-viool hier met meesterschap gespeeld door Jan Damen zeer vrouwelijk, zeer
verleidelijk, geestig en geraffineerd, - eer frans dan duits - getypeerd is. Maar als dit
charmante creatuurtje haar innerlijke wezen moet openbaren in een verliefd gezang,
in een climax, waar zij de illusies welke zij gaf, zou moeten verwerkelijken, dan
ontpopt zij zich (gelijk de Held) tot een ordinair burgervrouwtje, wier sentimenteel
ideaal zoiets is als het adagio uit het fameuze viool-concert van Max Bruch, dat reeds
een wekelijk afkooksel was der amoureuze melodieën van Beethoven.
Per slot valt niet te ontkennen dat de Held, ondanks zijn hanig kraaiend thema,
voor het minste geruchtje beducht is en de kop laat hangen bij het geringste alarm

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

(want muzikaal gesproken maken de ‘Widersacher’ een onnozele indruk) en dat hij
van te voren reeds een ontknoping zijner moeilijkheden gekozen heeft, die bij een
Held het allerslechtst past, en die voor het krijgshaftige duitse rijk trouwens niet
verwezenlijkt werd: zijn schaapjes op 't droge te brengen, gesymboliseerd door een,
op zich zelf genomen, zeer bekoorlijk schalmeiende cantilene van de zogenaamde
Engelse hoorn, die van ouds geacht wordt een pastorale rust en vrede te bezingen,
ergens in het Gooi of op de Veluwe.
Ten spijt van alle bedenkingen echter welke men tegen de psychische achtergronden
van Ein Heldenleben kan en moet opperen, en ten spijt van de nederlaag welke het
onwillens prefigureerde, blijft dit werk een aansporing tot grootheid, en, zuiver
technisch beschouwd, een voorbeeld dat ieder die luisteren kan uitdaagt, met een
eenvoudig en spontaan heroïsch gebaar, om datgene waarnaar hier getracht werd te
evenaren, te overtreffen, te vervolmaken.

Muziek-critiek
Verschillende mijner collega's, en van de beste, bevinden zich sinds enige tijd
tegenover de vraag wat zij te doen hebben, wanneer hun oordeel betreffende een
vertolker niet geratificeerd wordt door een aanzienlijke meerderheid van het publiek.
Ikzelf sta voor hetzelfde dilemma: zwijgen in verscheidene vormen, of spreken. Zij
echter voelen de last ervan een paar keer per week, terwijl bij mij het probleem zich
hoogstens éénmaal per maand met al zijn moeilijkheden uitstalt.
De aanleiding tot deze strubbelingen is Rafael Kubelik die sedert begin Januari
het orkest dirigeert van het Concertgebouw. Geen jaar geleden was deze begaafde
en van huis uit zeer bevoorrechte Tsjechische kunstenaar hier volslagen onbekend.
Maar reeds vanaf zijn eerste uitvoeringen won hij een voldoende aantal bewonderaars,
wier ijverige steun een grote menigte weldra overreedde om hem te rangschikken
onder de heilige huisjes die taboe zijn. Vele factoren droegen bij tot deze plotselinge
faam: een meer dan gemiddeld talent, een aangename verschijning, een losse, luchtige
cosmopolitische charme, een romantische afstamming, een zeer uitbundig
temperament, misschien eveneens zijn emigrantschap, en niet 't minst de
omstandigheid dat zijn vurigste zeloten (die hem zondagskind, gunsteling der goden
en der muzen noemen) behoren tot de leidende kringen van het Concertgebouw.
Sinds mensenheugenis kreeg een dirigent niet zoveel en zo dikwijls bloemruikers
aangereikt op ons podium. In een omzien ontvlamde het fanatisme van sommigen
met zulk geweld, dat een zuiver objectieve waarneming die ik zonder kwade
bedoelingen titelde ‘Rafael Janszoon’, om aan te duiden hoeveel het kind dankt aan
de ouderlijke woning, mij in ‘Preludium’, het officieuze orgaan van het
Concertgebouw, de aantijgingen berokkende van bijzondere grofheid, afgunst,
persoonlijke rancune, en de beschuldiging dat ik ‘de nagedachtenis aantastte van de
zo hoog vereerde vader’, die ik n.b. citeerde als de eerste - na Paganini - wiens
techniek der viool weer aanspraak kon maken op het lofwoord transcendent. Uit een
dergelijk misverstand blijkt duidelijk, dunkt mij, dat laaiende of smeulende hartstocht
reeds de gemoederen benevelt en overstuur brengt.
Wat te doen in een geval als dit, om tweespalt met de lezers te vermijden of bij te
leggen? Het is een feit dat de meeste onzer muziek-critici zich aan Rafael Kubelik's
manier van dirigeren niet kunnen acclimatiseren, haar zelfs niet kunnen goedkeuren
wanneer zij haar waarderen, en desnoods bewonderen als technische prestatie. De
meeste kennen daarvoor te intiem de uitgevoerde partituur en weten te precies wat
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hierin bereikbaar is. Als zij eveneens hun passie de vrije loop lieten zouden zij vele
reproducties van Kubelik even instinctief als radicaal afwijzen. Zij zouden eenvoudig
zeggen: ‘dat moet zo niet en dat mag zo niet.’ Want het karakter van Kubelik druist
niet enkel grondig in tegen onze natuurlijke volksaard, maar zijn opvattingen
bovendien harmoniëren dikwijls niet met het eigen wezen der muziek. Bij hem is
alles ingesteld en afgericht op uiterlijk vertoon, op een praegnante, frappante,
eclaterende, epaterende schijn. Van nature of principiëel zijn wij, Nederlanders,
geenszins gekant tegen staatsie, prachtlievendheid, drukte, overvloedigheid, hevigheid
in klank, kleur en vorm. Getuige onze hele Zeventiende Eeuw. Getuige onze
Renaissance van 1880. Maar wij wensen dat die felheid, die weelderigheid echt zijn.
Wij willen dat die uitgelatenheid, die gloeiende drift niet enkel voortkomt uit een
persoonlijk voornemen waaraan het belieft de dingen zo te zien, maar wij eisen dat
de glans opstijgt uit de dingen zelf. Wij houden hiernaast niet minder van de verstilling
der dingen, die ook hun diepe rust kunnen hebben, hun kalme, onfeilbare dromen en
bewegingloze vergezichten, zoals de horizonten zijn onzer wereld waar alles zich
met gelijke waarschijnlijkheid kan afspelen, het evene en het onevene, de zephier
en de orkaan op elk uur van de dag. Zo zijn wij geweest vanaf onze voorgeschiedenis:
actief en contemplatief, doende en bezinnende tegelijk.
In de vertolkingen van Rafael Kubelik ontbreekt dat bezinnende, die toon uit de
diepste diepte, uit de verste, bijna rimpeloze verte, en daarom juist lijkt hij ons niet
echt en niet waarachtig in de schittering, welke hij, altijd expansief willende zijn,
overal en voortdurend beoogt en najaagt, alsof hij zich verbeeldt dat geen enkele
muziek zonder een brillante, weelderige enscenering tot uitdrukking kan geraken.
Niet enkel echter missen zijn opvattingen meestal de onbedrieglijke en
onnavolgbare innerlijke grondtoon waarop elke compositie gebaseerd is. Doch
Kubeliks opvattingen zijn voor bijna alle composities stereotiep en elkaar haast
machinaal gelijkend, omdat hij - tot dusverre tenminste - de muziek uitsluitend heeft
benaderd van de buitenkant, vanuit haar instrumentale décor, zoals een regisseur dat
doen zou die een toneel aankleedt zonder zich veel te bekommeren om de gegeven
situatie. Kubelik's dirigeren is dus - tot op heden - in een stadium van l'art pour l'art
gebleven, een vaardigheid die in de eerste plaats ter wille en ten gunste van de
vaardigheid wordt beoefend. Maar ook in de realisering dier bijna exclusieve
virtuositeit schiet hij nog in zoverre tekort dat de spectaculaire mimiek welke hij
aanwendt zich beperkt tot vier of vijf plastische bewegingen en standen, die
nadrukkelijk expressief genoeg zijn om de menigte te impressioneren, doch waarop
iemand die de zaken een tikje dichterbij beschouwt spoedig is uitgekeken, omdat zij
regelmatig wederkeren en slechts oppervlakkig verband houden met de gespeelde
muziek. Want zij komen te zelden voort uit de geest, uit de psyche der melodie. Zij
zijn te dikwijls voorbedacht.
Nu kan men ons, critici, wel komen vertellen dat wij niet te letten hebben op
gebaren van arm en hand en romp en hoofd die een rhythme, een zingende lijn sierlijk
illustreren; op het schuddende, schokkende gedans van een krampachtig lichaam dat
in de Zevende van Beethoven, en woester nog in de Derde van Roussel de cadansen
zo automatisch meehost dat het als een pop bewogen schijnt door het spelend orkest,
in plaats van het orkest te leiden als een zinrijk mens. Maar hoe zouden wij, critici,
deze behaaglijk innemende of driftig opwindende mimiek uit het oog kunnen
verliezen, daar wij alle handgrepen ervan doorzien en precies op een seconde af
kunnen voorspellen wanneer en in welke vorm zij zal beginnen... juist omdat zij
voorbedacht is? En laten wij in 's hemels naam een beetje logisch blijven. Waarvoor
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dient al deze mimische agitatie wanneer wij, critici, haar niet mogen zien? Een deel
van die plastische overdaad is zonder twijfel bestemd voor het orkest. Maar een ruim
deel ervan richt zich ook tot de zaal waar de critici zitten ter uitoefening hunner
functie. En wij constateren te dikwijls een nodeloos gebaar. Zo'n mooie pose of geste
die elk effect mist voor het orkest, maar niet voor de galerij.
Om al deze redenen (die ik met vele voorbeelden kan toelichten wanneer dit nodig
zou zijn) houden wij, critici, in ons hart en volgens ons geweten, Rafael Kubelik
voor een ongetwijfeld muzikaal persoon, die tamelijk goed vermoedt wat er allemaal
achter een compositie steekt, maar die zijn gissingen een beetje haastig heeft
vastgelegd, een beetje erg ongedifferentieerd, ongevarieerd, en ook wat men noemt
een beetje erg oppervlakkig. En naïevelijk, instinctievelijk egocentrisch, zoals een
verwend kind dat doet. Wij houden zijn sensationele successen - en ik geloof dit
gerust te kunnen zeggen als tolk ener meerderheid - voor absoluut onevenredig aan
de werkelijkheid (zowel in technische als in psychische zin) zijner prestaties. Wij
menen ook dat hij, die zijn répertoire nog blijkt te moeten uitbreiden, zeer veel leren
kan, en inderdaad ook leert, van ons orkest. Dit is nuttiger voor Rafael Kubelik dan
voor het orkest en ik hoop innig, hoewel ik het nauwlijks verwachten kan, dat zowel
de leidende kringen van het Concertgebouw en zijn orkest als het publiek te eniger
tijd een gelijke spontane inschikkelijkheid zullen betonen aan een gewoon talentvol
Hollander. Men zal mij misschien antwoorden dat zij zulks deden. Doch dit is niet
waar, alleen Willem Mengelberg uitgezonderd.

Voor de piano
Men staat soms verbaasd dat zo iets kan: Omstreeks 1939 zit een klein meisje ergens
in Polen piano te studeren. Haar land wordt overvallen en ontredderd. Geen hoekje
blijft veilig. Steden en dorpen liggen in puin. Er komt hongersnood. Een schrikbewind
bedrijft ieder etmaal duizenden afgrijselijke wandaden, vijf jaar lang. Links en rechts
verliest men vrienden en familieleden. Men leeft onder een voortdurende druk van
beklemming en ontsteltenis. Er zijn geen boeken en geen instrumenten meer. 's
Winters is 't zo koud dat de toetsen steken alsof zij de verkleumde vingers branden.
Maar de piano-studie gaat door. Elke dag op zijn minst zes uren. En in 1949, tussen
een dozijn candidaten die hetzelfde getart en overweldigd hebben, behaalt een kloeke
jonge vrouw de eerste prijs van Warzawa. Zij heet Halina Czerny-Stefanska en begint
een concert-tournee. De eerste stad, die zij in Holland aandoet, is ook verreweg de
moeilijkste van Europa en haar tweede grote prijs verwerft zij met algemene stemmen
te Amsterdam.
Onmiddellijk bleek zij een dubbel fenomeen te zijn. Haar beschouwend van een
zuiver pianistische kant bevond men zich tegenover iemand die de eigenaardigheden,
de vaardigheden, en zelfs de mogelijkheden van haar ambacht bezit in een nauwelijks
te overtreffen graad van merkwaardigheid en voltooidheid. Elk harer tien vingers is
een perfecte mechaniek op zichzelf. Luister eens naar die pink van de rechterhand.
Hij kan in de uiterste hoogte zo fel en zo snel slaan als hij wil: de toon blijft altijd
zangerig en in de heftigste accenten bekorend. Men kan hiernaar schatten hoe
melodieus dat moet zijn, wanneer zij zacht speelt. Een lange dressuur, doch eveneens
een ingeboren subtiliteit, plooibaarheid en scherpte van intelligentie, intuïtie plus
instinct is nodig om zulk een perfectie in honderd, misschien wel duizend varianten
van altijd verschillende en altijd mooie, altijd juiste aanslag te bereiken voor elk der
acrobatisch evenwichtig geïndividualiseerde ledematen van de beide handen. Op
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ieder der registers van het klavier is Halina Czerny-Stefanska onuitputtelijk in het
schakeren van een coloriet. Om de vele tinten te vertellen van haar bassen, die men
bij andere pianisten gewoonlijk associeert met een globaal zwart, maar die hier een
zwart worden dat beurtelings gemengd is met een dosis rood, met zilvergrijs, met
blauw, met goud, met groen, met wit, en die altijd tintelend geïllumineerd schijnen
in hun zwartheid, - om zo iets steeds wisselends te beschrijven naar werkelijkheid
zou men de catalogus moeten copiëren van een handelaar in kleuren, en om het weer
te geven volgens zijn verdienste zou men niet beter kunnen doen dan brieven te
citeren van Vincent van Gogh, waar hij probeert te zeggen hoe een zwart of een grijs
is op een schilderij dat hem verrukt. In alle regionen der 88 toetsen van het klavier,
die vervloeiend gegradueerd zijn als de regenboog, bespeurt men tijdens het spel van
mevrouw Halina Czerny-Stefanska diezelfde steeds volmaakte verglijding van nuance
naar nuance als in de spectroscoop die een analyse maakt van een licht.
Dat was allemaal zo goed als volmaakt en als iemand mij vroeg wat piano-spelen
is, zou ik antwoorden: luister naar het stukje van Daquin, dat zij gaf als een der extra's
bij haar Chopin-programma. In het begin liet zij het geluid van de koekoek, waarop
dat muziekje gebaseerd is, ternauwernood horen. Daarna werd dat geroep niet enkel
hoe langer hoe duidelijker, het riep ook uit allerlei luchten, in allerlei soorten van
humeur, die een koekoek, resonerend bij een mens, kan hebben, en aldus vertolkt
werd de kleine compositie, waar geen enkele dezer levendige détails genoteerd staat,
iets onwaardeerbaars, als een soort synthese van de lente en van de koekoek.
Doch zeldzamer en verwonderlijker nog dan haar pianistische eigenschappen scheen
mij de menselijke hoedanigheid van Halina Czerny-Stefanska. Alsof zij in haar
binnenste een meer dan Chinese muur zou hebben opgezet tussen verleden en heden,
tussen hetgeen was en wat is, sloot zij zich af van alle kwakkele, hereditaire,
aangeleerde, verlepte, muffe, gebruikelijke geestes-décortjes van deze en van de
vorige eeuw. Al wat flauw prentje was geworden bij de vertolkers van Chopin, bestoft
schoorsteen-garnituur, alle requisieten ener beurse, knusse, elegische, pathetische,
heroïsch-huiselijke romantiek die te krijgen zijn bij uitdragers, in gewone winkels,
in grote bazars, en al wat ruikt naar de bioscoop of naar de nooit geluchte wasmand,
al dat duffe, oude rommeltje van gezellig gekwijn of voos gedonder, al die
bedriegelijke sentimentaliteit welke aan geen enkele innerlijke werkelijkheid
beantwoordt - noch bij de executanten, noch bij hun hoorders - heel die antieke
snuisterij heeft zij opgedoekt, en tot het laatste spoor uit haar verbeelding, uit haar
reflexen weggewerkt. Zij deed dit waarschijnlijk niet expres, zoals men soms met
min of meer moeite en vlugheid een nieuwe mens aantrekt. Ik denk eer dat zij van
nature zo gegroeid is uit een herschapen omgeving, buiten iedere herinnering aan
een vorige wereld en boven elke relativiteit van een vroeger bestaan.
Het muzikale resultaat dezer verwijdering van al dat smoezelig bezinksel was zeer
merkwaardig. Terwijl men ontelbare keren in de concertzaal zich beu en wee voelt
worden van Chopin zodra men maar een paar maten van hem gehoord heeft volgens
die oude klamme decadente trant, en hem voor jaren afgeschaft, opgeborgen, verboden
zou wensen om hem niet langer toegetakeld en opgetoterd te zien met valse
aardigheden, dacht men daarentegen hier, bij elk stuk dat uit de snaren trilde: Wat
een kerel was die Chopin! Welk een componist, welk een kunstenaar! Misschien wel
de rijkste en de vrijgevigste, de ruigste en tederste, de hardste en de mildste, de
vlammendste en de strelendste, de meest ascetische en de meest hartstochtelijke, de
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minst lichamelijke en de meest zinnelijke, de reëelste en de dromerigste, de minst
banale, de sterkste, de echtste, de meest oprecht menselijke van allemaal! Welk een
elastische struisheid tot in zijn tengerste broosheden. Welk een fantasie, en welk een
accent van waarachtigheid in zijn epische, grandioze bevlogenheden, in de tederste
zijner lyrische en poëtische bezinningen! Welk een beheersing van rationeel,
doelmatig bouwer, methodisch rekenend ingenieur in het kleinste en het grootste, in
het lieflijkste en het stoerste dat hij onderneemt! Welk een lichtheid, welk een
noblesse, in de grandezza, in zijn furies! Welk een vrolijkheid wanneer hij danst en
schertst! Ongelooflijk in het revolutionnaire milieu van 1830 en 1848, dat deze uiterst
moeilijke doch direct verstaanbare kunst zonder enige aarzeling aanvaardde als uiting
der anima mundi. Ongelooflijk weer, maar even actueel en wáár in het
prae-revolutionnaire vandaag, dat in deze muziek nog de vox populi herkent en
bemint.
Toch zie ik onder de vele pianisten van heden er niet vier, die een hernieuwde
Chopin zouden kunnen spelen gelijk Halina Czerny-Stefanska. In Frankrijk misschien
François Samson; maar ik weet niet wat er van hem geworden is sinds zijn eenmalige
verschijning hier, twee jaar geleden. Bij ons misschien Theo Bruins (die jonger is
dan de Poolse pianiste), als hij gunstig evolueert en zich niet laat afleiden door het
succes en door een te nauwe toenadering tot zijn bewonderaars. Misschien ook
Henkemans... wanneer hij wil. Beiden hebben de techniek er voor. Henkemans begon
reeds in gelijke zin met een hernieuwing van Mozart, die hij speelt als niemand...
uitgezonderd wellicht de componist zelf.
En inderdaad zou niet enkel van Chopin het groezelige patina moeten worden
afgekrabd, weggebrand en uitgeveegd, maar van elke muziek die een doortocht te
lijden had midden in de gehuichelde conventies van de tweede helft der negentiende
eeuw, en midden in de steriliserende formalismen van de eerste helft dezer twintigste.

Ons muzikaal geweten
Er waren reeds veel aanduidingen die het vermoeden wettigden dat de heer Rafael
Kubelik onder enig voorbehoud een wel knap dirigent genoemd zou mogen worden,
maar niet een kunstenaar. Na de uitvoering van Beethoven's Eroïca, die hij op
Donderdag 16 Maart gaf met het Concertgebouworkest, kan over de eenzijdigheid
der talenten van de dirigent, aan wie een grote invloed op onze muzikale stijl is
toevertrouwd, niet de geringste twijfel meer bestaan. Ik mag gerust verklaren dat
degene die het hierover met mij oneens zou zijn, misschien wel verstand heeft van
noten doch geen sikkepit weet van muziek. En omdat het onderwerp de hoogste
belangen die wij hebben - dit is de geestesgesteltenis van Nederland - rechtstreeks
raakt en bedreigt, wil ik het geval enigszins omstandig toelichten. Dan behoeft
niemand later te betreuren dat hij niet verwittigd werd en dat de critiek haar plicht
vergeten heeft.
Om ieder in staat te stellen de betrouwbaarheid mijner ondervinding te toetsen
zeg ik precies hoe het mij gegaan is. Toen de symphonie begon had ik het orkest op
't podium nog niet met bewuste aandacht gezien, want tijdens de hele pauze hadden
wij een geanimeerde discussie gehad met Rudolf Escher die, ontsteld en kwaad gelijk
alleen een echte componist zich kwaad kan maken, mij met de partituur aantoonde
hoe verschrikkelijk er geknoeid was in het Piano-concert van Ravel, dat wij juist te
voren gehoord hadden en dat door het publiek gewaardeerd was met een viervoudige
ovatie aan de solist Jacques Février (indertijd door Ravel zelf gekozen als preferent
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vertolker) en aan de dirigent. Het hinderde mij tamelijk dat meer dan de helft der
knoeierijen mij ontsnapt waren, hoewel ik de uitvoering zeer middelmatig gevonden
had, en deze ergernis nam mij dermate in beslag dat zij me zo goed als isoleerde van
de omgeving.
Terwijl de dirigent dus zijn stokje ophief had ik nog niet de flauwste argwaan dat
de mise en scène der Eroïca iets onverwachts, iets sensationeels zou opleveren. Toen
de drie-kwart beweging inzette dacht ik: lieve hemel, daar heb je weer die tic nerveux,
dat convulsieve, stuiptrekkende, sint-vitus-dansachtige, kribbebijterige gebaartje van
de stijf gespannen, haast cataleptisch stramme armen, hoewel alles vrij en los zou
moeten zweven. Doch bijna gewend zijnde aan die krampvertoningen berustte ik
erin. Bij het eerste grote tutti echter schrok ik op uit mijn gelatenheid. Er werd een
cel van de hersenen getroffen, die eensklaps de vraag deed opdoemen: wat gebeurt
daar in het orkest? Ik keek rond en ging verifiëren. Tot mijn verbazing zag ik dat er
vier trompetten zaten, vier clarinetten, vier hobo's, vier fluiten, vier fagotten en vijf
hoorns. Zoals ieder musicus weten moet zijn deze cijfers het dubbele van wat
Beethoven voorschreef in de originele uitgave (van 1806) zijner symphonie. Waar
volgens Beethoven's klank-voorstelling de solistische gedeelten dus in een dynamische
verhouding behoren te staan van 1:2, kwamen ze hier in een verhouding van 1:4.
Alle door de componist gewenste en zonder enige twijfel zorgvuldig afgewogen
proporties tussen de klank-volumen en hun onderlinge wisselwerking waren bijgevolg
verstoord, verwrongen. De ganse symphonie hing uit haar lood.
Ofschoon het reeds vijf jaar geleden is zal menigeen zich nog herinneren hoe er in
1945 - na de bevrijding - juichkreten zijn aangeheven omdat men eindelijk de muziek
van Beethoven wederom horen kon in haar oorspronkelijke gedaante en niet meer
willekeurig gearrangeerd, geparodieerd, ten dienste der successen van een dirigent.
Want het duizendkoppig publiek dat toegankelijk is voor het edelste, is even vatbaar
voor een schijn hiervan die met opzichtige middelen gesimuleerd kan worden. Hier
ligt de verantwoordelijkheid van ons, critici. Wanneer de hoorder misleid wordt met
een kakelbonte, klatergouden en verlokkelijke leugen, dan hebben wij daarmee niet
in te stemmen. Een cultuur is stervende zodra haar verantwoordelijke
vertegenwoordigers weifelen in hun wederstand tegen de verhaspeling van echt en
onecht, van waarachtigheid en bedriegelijke namaak. Het zou zelfbespotting zijn van
onze uitstekend gefundeerde princiepen, wij zouden bovendien een caricatuur leveren
op onze beste overtuigingen, wanneer wij dergelijke ijdele, hovaardige, egocentrische,
protsige en goedkope stijl-karakteristieken van een platvloerse en hoofdzakelijk op
effect werkende kapelmeesterij aanvaarden als een fait accompli, waartegen protest
gelijk staat met vechten tegen de bierkaai.
Nadat ik dit vergrijp geconstateerd had aan de geschreven partituur, scheen de
mentaliteit van Rafael Kubelik en de speciale accentuering der muziek die daarmee
samenhangt, mij nog tienmaal gevaarlijker en ondraaglijker. Zodra hij in actie komt
kent hij nog maar twee reflexen op de noten welke een componist hem voorlegt: de
driftige, sidderende schok en de behaagzuchtige, vleiende wiegeling. Beide zijn zo
goed als ongenuanceerd en ongevarieerd; beide zijn primitief op het onnozele af;
beide kunnen wegens het eensoortig gebruik dat de dirigent ervan maakt onmogelijk
anders genoemd worden dan maniak en maniakaal; beide zijn louter lichamelijk. Zij
hebben misschien wel een psychische achtergrond; doch deze blijft steeds dezelfde.
Zij zijn te vergelijken met een ballet-troep die op de meest verschillende muziek
altijd dezelfde figuren zou dansen. En dit beeld klopt nauwkeurig. Met een enkel
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onderscheid echter, maar fundamenteel: Hier is het de danser die, omdat hij de leiding
heeft en slechts over één enkele psychische visie beschikt, van de meest verschillende
muzieken steeds dezelfde muziek maakt.
Wat zou het iemand die zich niet met het platvloerse uiterlijk vergenoegt dan
kunnen schelen of het zuiver orkestrale resultaat brillant is of een tikje minder gelukt?
Wat zou mij het zogenaamde vakmanschap, het min of meer geslaagde virtuosisme
kunnen interesseren van Rafael Kubelik, wanneer het resultaat hetzelfde blijft alsof
het geproduceerd wordt door een machine? Wanneer hij zijn methode toepast op
musici van de tweede of derde rang, zoals Smetana, Brahms of Dvorak dan laat ik
hem voor zijn plezier betijen, hoewel ik het compromitterend en ontmoedigend vind
voor iemand als Rudolf Escher, en voor mezelf desnoods, dat een Hollands publiek
daarin vliegt gelijk de vlinders op een zomeravond in de lampen ener auto. Maar
wanneer hij het eerste stuk der Eroïca degradeert tot een hossende java, of tot een
klossende boerse klompendans, met een stevige, lekkere nadruk op het zware
maatdeel, iedere tel onderstrepend met een schudding van de lendenen, en wanneer
hij elk rhythme van de treurmars illustreert met een zielig knikje van het hoofd (hij
maakte wel tienduizend schokken en duizend knikjes) alsof wij anders te stom zouden
zijn, alsof misschien ook wel het orkest anders te stom zou zijn om te begrijpen wat
die muziek bedoelt, en wanneer ik zie hoe alle melodie in kleine mootjes gehakt
wordt, en wanneer ik denk aan een dozijn vroegere of hedendaagse werkelijk grote
dirigenten (Willem Mengelberg incluis) die zulke vulgaire, hollywoods bioscopische
trucs zouden versmaden omdat zij minderwaardig zijn, en wanneer ik me daarenboven
ook nog herinner al wat er geschreven is door mensen als Debussy, Vincent d'Indy,
Maurice Emmanuel tegen de overwoekering van de barbaarse maatstreep en de
elementaire cadans van een jool, en wanneer ik moet bijwonen dat het beurtelings
lompe, beurtelings saletjonkerige gedoe dat faliekant tegen Beethoven, Bruckner en
alle natuurlijke, spontane schoonheid, d.i. waarachtige levenservaring indruist, hier
uitzinnige ovaties krijgt... welnu, dan slik ik mijn wanhoop in en zeg eenvoudig:
neen, dank je hartelijk voor de moeite, maar liever niet - liever nooit, behalve indien
wij het Berlijn en het München van omstreeks 1930, met al zijn impliciete
consequenties van mens als nummer, van mens in uniform, van mens als dood,
eenvormig ding, zonder verdere waarde dan zijn mechanistisch rhythme en machinale
intonatie, behalve indien wij deze afschuwelijke opvattingen wederom zouden willen
beleven met al haar bekende gevolgen. Ik weet niet of een persoonlijke gedraging
mijnerzijds enige absolute betekenis heeft. Doch al kwam niet enkel Raphael, maar
ook de twee andere aartsengelen Gabriel en Michael mij op de knieën biddend vragen
om een symphonie, ik zou haar onverzoenlijk weigeren.
Dat is eigenlijk het ergste van alles: Een lucht welke wij vrijelijk en met genoegen
willen inademen wordt ons ontroofd door een paar handige trucs van een monomaan
die succes heeft. Is dit waar of niet waar, Rudolf Escher? Wij zijn niet bevooroordeeld!
Wij ondergaan de effecten! Wij kunnen alleen ons illusioneren met de wens dat onze
tijd- en landgenoten verstandiger zullen worden.
Geen enkel beroep op een of andere instantie van gemeente of parlement is hier
mogelijk. De heer Rafael Kubelik is reeds geëngageerd voor het komende seizoen
door de directie der N.V. Het Concertgebouw, omdat hij succes heeft en geld inbrengt.
Wij zullen het moeten dulden. En ik zag hem de door alle radio's afgezaagde
‘Slavische dansen’ van Dvorak precies dirigeren gelijk hij de Eroïca van Beethoven
en de Achtste van Bruckner dirigeert. Met precies dezelfde triomf voor die
café-chantant muziek als bij een meesterwerk dat andere kwaliteiten heeft. Met
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exuberante ovaties alsof er een wonder gebeurde, alsof de heilige geest zelf verschenen
was.
Wanneer wij daarmee genoegen nemen, en wanneer wij in zoiets een stimulans
tot enthousiasme vinden, des te erger dan voor ons. Wij steken de koppen in het zand
gelijk de struisvogels. Wij laten ons bedotten door dat soort van klink-klank. Tussen
ons en de werkelijkheid zal een afstand komen te liggen van enige lichtjaren, want
alle muziek is een einde maar tevens een begin.
***
Het zal onze lezers niet ontgaan zijn, dat het tussen onze medewerker voor
muziek, Matthijs Vermeulen, en de muzikale opvattingen en vermogens
van de gastdirigent van het Concertgebouworkest, niet botert. Verscheidene
malen heeft Vermeulen reeds op de hem eigen wijze tegen die opvattingen
geprotesteerd. Nu Vermeulen zich in onderstaand artikel, op het ogenblik
dat Kubelik zijn eerste periode met het orkest heeft afgesloten, opnieuw
ten strijde gordt, zou men daar licht een teveel in kunnen zien; een
overdaad die schaadt.
Het is nochtans onze overtuiging, dat de figuur van Vermeulen en zijn
levenslange strijd voor muzikale zuiverheid, aanspraak mogen maken op
de gelegenheid om te waarschuwen, wanneer zij dit noodzakelijk achten.
Ten slotte is het een onbillijkheid om in culturele zaken van iemand groter
gevoel voor betrekkelijkheid te eisen, in een wereld die ten aanzien van
de cultuur in het algemeen een zó grote overmaat van dergelijke gevoelens
koestert, dat zij ons, zonder stemmen als die van Vermeulen, spoediger
volledig kan ontglippen dan ons lief is.
REDACTIE GROENE

Figuratieve Muziek
In zóverre was de ‘Musique pour orchestre’, welke Alexandre Tansman twee jaar
geleden componeerde, zeer merkwaardig, omdat niemand die luisterde, het tweede
deel er van - een Andante - ooit zal vergeten.
De enige factor bleek hier de monotonie. Gedurende ettelijke minuten stond de
handeling stil. Er gebeurde ongeveer niets dan het in elkaar verschuiven van bijna
gelijkluidende, zacht knarsende, troebele accoorden. Zoals Schönberg ten naastebij
deed in het tafereel der Fünf Orchesterstücke, dat hij Vergangenes noemde. Daar
werd voor de eerste keer het non-figuratieve aangewend in de muziek (hoewel de
naam nog niet bestond) en direct toegepast met de uiterste consequentie.
Wij bevonden ons toen op de drempel van deze eeuw, en terwijl iemand dat procédé
ontdekte, waren wij te veel geboeid door de nieuwigheid en verschillende technische
wetenswaardigheden, om ons te bekommeren over de psychologische effecten van
de uitvinding. Als de wijze fabulist ons was komen waarschuwen met zijn zesvoetig
‘L'ennui naquit un jour de l'uniformité’ zouden wij hem naar huis gestuurd hebben
met een vloek of een zucht, welke betekenen moesten: die zorgen zijn voor later.
Nu zitten we tot over de oren in dat later en het resultaat van Tansman's
non-figuratief andante is geweest een mateloze en grenzeloze verveling. Zo iets als
de verveling van een pool-nacht, waar men altijd dezelfde sneeuw ontmoet en 't
zelfde geruis van de wind, of de verveling ener reis door de astrale ruimte, waar men
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altijd dezelfde sterren zou passeren, de ene slechts een beetje groter of kleiner, een
beetje warmer of kouder dan de andere.
Het is heel goed denkbaar dat Tansman een dergelijke gewaarwording der
onmetelijk vervelende eentonigheid beoogde. Iets als de gedaanteloze, dimensieloze
dood; als het machinale verloop der dingen, zolang er geen mensen waren op aarde,
of zodra de menselijke geest verflauwt. Wanneer hij iets dergelijks bedoeld heeft,
dan leverde hij een volmaakt meesterwerk, zij 't een meesterwerk van verveling, dat
tussen tien duizend andere composities onmiddellijk herkenbaar is en onvergetelijk
blijft.
Voor de rest zou men nog maar te wensen hebben dat de drie snelle delen van
Tansmans Musique pour orchestre zich even duidelijk op het witte doek onzer
herinnering hadden afgetekend als zijn verklanking van de integrale rust. Maar zo
scherp hij zich hier van ieder onderscheidt en allen overtrof, zo spiegelglad gelijkend
wordt hij op zijn tijdgenoten, wanneer hij niet de stabiele, afstandloze stilte probeert
om te zetten in muziek, doch de beweging van het leven met haar vrijwillig rhythme
en geluid.
Het probleem dezer uniformiteit, welke men in de tegenwoordige muziek
voortdurend waarneemt, houdt mij sinds lang bezig. Even sterk als bij Tansman
intrigeerde het mij bij de ‘Quatre mouvements symphoniques’ en het Derde
Strijkkwartet van Guillaume Landré, bij de Sinfonia Piccola van Léon Orthel, die
zuiver technisch beschouwd, in geen enkel opzicht de mindere zijn naast Amerikanen
of Europeanen die componeren vandaag, en wier intonaties zich te gemakkelijk laten
verwisselen.
Wijl ik die eensoortigheid van expressies en impressies voor een tekort houd, heb
ik de oorzaak ervan willen naspeuren en kwam tot deze conclusies:
Wanneer men de elementen ener compositie van vroeger en van thans onderzoekt
en keurt, vindt men in alle onderdelen der techniek minstens gelijkwaardigheid tussen
verleden en vandaag, dikwijls superioriteit ten gunste van het heden. Op elk gebied
van het compositorische ambacht is onmiskenbare stijging van kunnen. Behalve in
één enkele sectie: bij alles wat de melodie betreft, het ‘thema’ - zoals een idee
genoemd wordt in de muziek -, observeert men een daling, een achteruitgang, een
verwaarlozing. De melodie, het thema ontbreken niet. Doch zij verloren elke kwaliteit,
elke eigenaardigheid, waardoor zij onverwisselbaar kunnen worden, waardoor zij
zich typeren en laten karakteriseren. Dat is overal zo, op de hele wereld. Sinds
ongeveer dertig jaar. Ravel en Richard Strauss, elk volgens zijn persoonlijke
zienswijze, waren de laatsten die uit eigen fonds en tot het einde hunner
werkzaamheid, een melodie, een thema konden construeren, welke zich praegnant
en direct herkenbaar, direct herinnerbaar afdrukken in het hersenschors van wie hen
hoort. Maar rondom deze twee woekerde een kwaal verder en verder, welke men
zou kunnen noemen de ontbinding der persoonlijkheid. Zij is een algemeen
verschijnsel. Als echter deze soort van devaluatie, van degradatie van het individu,
in de litteratuur, en zelfs in de beeldende kunsten, nog uitgesproken kan worden op
een individuele manier, bij de muziek, welke rechtstreeks, zonder omwegen van
symbolen, het binnenste van de mens vertolkt in zijn louterste toestand van enkel
impuls, enkel drift, enkel energie - bij de muziek voelt men zich als 't ware oog in
oog tegenover een zonderlinge, en immer tot ontgoocheling, tot een gevoel van
verlorenheid en verlatenheid (met een ander woord: verveling) stemmende sensatie
van verflauwing en verzwakking. Bela Bartok is de enige geweest die zich geweerd
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heeft tegen deze inzinking. Maar pas toen zijn leven begon te eindigen. En als mij
iets te doen gegeven werd, zou ik in elke muziekschool een ‘leerstoel’ oprichten om
er de bouw te onderwijzen van een karakteriseerbaar muzikaal ‘thema’. Gelijk het
zich altijd manifesteerde, hoe ver men ook terugkijkt in de geschiedenis der muziek,
en gelijk het zich wederom zal manifesteren als iemand, bewust van zijn
werkelijkheid, zich de moeite oplegt om het na te jagen en te bereiken. Want de
redenering is een eigenschap die wij verkregen om de natuur, waar het moet, te
vervangen en te voltooien.
Hierna zal 't sommigen misschien verwonderen, wanneer ik zeg, dat geen enkele
nieuwe muziek mij sedert lang een zo onbetwijfelbare indruk gaf van volledig
welslagen, en dus van natuurlijke noodzakelijkheid, van zo maar gekomen te zijn,
gelijk men opeens ergens langs de dorre weg een bloem bemerkt, als de vier liederen
die door Henriëtte Bosmans gecomponeerd werden op teksten van Paul Fort. De
mannen houden er niet van om geëvenaard en terechtgewezen te worden door een
vrouw. Maar uit welke gezichtshoek ik deze muziek bekijk, uit een hoge of uit een
lage, zij is geheel door zichzelf voldoende terwijl ik haar hoor, en in de momenten
van het luisteren er naar mis ik niets, zou ik niet mogen zeggen dat ik iets mis, dat
iets mij ontbreekt. Het is zonder twijfel een bijzonder voorrecht om zich tijdens het
componeren een stem te kunnen denken als van Noémie Perugia, die zingen zal wat
men daar schrijft op de vijf lijnen van een notenbalk. Maar hoe bewonderenswaardig
dat zingen ook klinkt, het zou een zeker genie, een zekere intuïtie van menselijke en
voelbare werkelijkheid niet kunnen vervangen. De noten welke Noémie Perugia
geschreven zag, gaven haar een aanleiding. De mogelijkheden tot deze aanleiding
werden aan de zangeres verstrekt door de componiste.
Zij schreef daar in volmaakte zin een figuratieve muziek. Om haar uitmuntendheden
te bewijzen zou ik elk detail kunnen analyseren. Zij is zó werkelijk echt en levend
in haar gereduceerd bestek, dat men zou willen zeggen: Vooruit, Henriëtte Bosmans!
Schrijf een opera, waar licht en duisternis, ernst en humor vermengd zijn als in deze
verzen van Paul Fort, die heel het leven samenvatten. Antwoord niet met wat Sara
zei tot Abraham; en waarom zij voor enige tijd verstomde. Zoek en vind een libretto
dat je lijkt. Dwing 't te komen desnoods. Onder de honderd componisten die er in
Holland zijn, houd ik je voor de beste om dat te kunnen, en als ik O.K. en W. was,
zou ik je daarvoor uitnodigen om het te doen.

De echte Bach
Het moet me direct van 't hart, dat nooit in mijn leven de Matthaeus-Passie mij zo
geboeid en aangegrepen heeft als die der opvoering van Zaterdag, 1 April, hoewel
ze nog gebeurde in 't Duits, wat een geweldige hindernis voor mij is, want ook deze
resonans voel ik een beetje primitief, en meen bovendien, dat woorden gelijk
‘knirscht’, ‘schimpf’, ‘stinkt’, plus een aantal andere, haast niet gezongen kunnen
worden, wanneer men ten minste op een correcte dictie en verstaanbaarheid gesteld
is.
Dat ik ondanks zulk een belemmering, toch bij voortduring geluisterd heb als naar
de muziek van een nieuw leven, als op een berg Thabor waar men zijn tent zou willen
opslaan voor altijd, als onder de koepel van een der zeven hemelen van zaligheid,
die geen oog ooit gezien, geen oor ooit gehoord heeft - ik zou zelf niet weten hoe
dat te verklaren, maar nimmer is Bach mij zo dierbaar geweest, zo bevriend en
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vertrouwd, als iemand door wie elke last wordt omgezet in kalme vreugde, en voor
de eerste keer ook scheen de lengte der Matthaeus-Passie mij kort. Terwijl de
wonderlijke melodieën eindigden, had ik de indruk, dat zij nog uren mochten duren.
Voor een ruim deel werd deze indruk veroorzaakt door een soort van volmaaktheid
der opvoering qua zuivere klank. De koren, ingestudeerd onder leiding van Cleuver,
muntten uit wegens hun beweeglijkheid, hun precisie en hun ranke, open, kleurige
toon in alle schakeringen, in alle rhythmen, hoedanigheden, welke men zelden zo
harmonisch verzameld vindt. Het orkest is van 't begin tot aan 't slot een instrument
geweest, dat ondanks zijn beperkte samenstelling van enkel strijkers, hobo's en fluiten,
een verscheidenheid van coloriet wist te bewerkstelligen, met een fantasie, die
onuitputtelijk scheen en met een nauwkeurigheid, waarvan ik honderden voorbeelden
zou kunnen geven. In veelheid van nuances evenaarde deze uiterst gesimplifieerde
partituur de overdadigste der modernen, en alleen de kenner weet, welk een artisticiteit
en kundigheid daarvoor nodig zijn. De viool-soli van Jan Damen en Jan Bresser
rezen uit de situatie van de handeling op met het accent, dat men juist verwachtte
om geheel gelukkig te worden, zolang zij speelden. Een oneindigheid zou me niet
te lang schijnen om de verrukkelijkheid te peilen der hobo's van Stotijn en Van der
Lek, der fluit ook van Bahrwaser, want het is werkelijk ongelooflijk, welk een
wijdheid van perspectief en rijkdom van uitdrukking zij leggen in ieder hunner
sonoriteiten. Zelfs de violoncellen en de contrabassen zou ik willen prijzen wegens
de buitengewone sensibiliteit, waarmee zij hun pizzicato's of hun gestreken noten
afwogen tegen Van Leeuwen Boomkamp's stil en gepassionneerd zingende gamba.
Ook het murmelend suizen van het clavecymbel als een eeuwig ruisende stroom. En
welke sopraan zou hier jonger kunnen klinken, tijdelozer in een ongerepte jeugd,
smettelozer uit een onbevangen gemoed, dan de stem van Jo Vincent? Welke alt
weliger en vrouwelijker, brandender en tevens milder in haar menselijke herinnering
aan een Rubensiaanse Maria Magdalena, dan de stem van Annie Woud? Wat een
evenwicht en schoonheid in de samensmelting van sereniteit en hartstocht bij haar
duo! Peter Pears gebruikte dezelfde afgemeten en de vooruit berekenbare intonaties
van vorige jaren, maar had de voordracht van zijn tekst beter geregeld dan vroeger.
De Christus van Laurens Bogtman blijft te monochroom en te aangeleerd, te abstract,
te statisch, doch zijn geluid tekent zich steeds mooi en scherp af tegen elke
achtergrond. De tenor van Ernst Haefliger was zo uitstekend in alle opzichten, dat
ik hem zou willen horen als Evangelist. De partijen van Judas en Pilatus, moeilijk,
omdat zij de zanger dwingen tot schielijke en uiteenlopende wisselingen van typering,
werden zonder dat men 't bijna merkte voortreffelijk vertolkt door Rommerts. De
bas van Ravelli scheen eerst te dobberen in de wijdheid der mediterende aria's, welke
hij te zingen had, maar men gewende zich snel aan zijn onvastheid en gaandeweg
schikte men zich naar dat zwevende. Als ik nog zeg, dat er soms in de coördinatie
van koren en orkest schommelingen en onregelmatigheden waren, die mij speten,
vooral bij de te onrustige, te gejaagde graflegging van een god en een mens, die met
volkomen zekerheid herrijzen zal uit zijn dood, dan heb ik ook het onbevredigende
vermeld van deze vertolking. Met een weinigje toeleg en studie meer had deze
teleurstelling vermeden kunnen worden. Wij organiseerden ons allengs een leven
waarin niemand tijd genoeg vindt voor hetgeen hij in zijn binnenste het enige oordeelt
dat waarde heeft.
Maar alle factoren overziende, geloof ik dat mijn indruk van geboeidheid,
aangegrepenheid, en gespannenheid voor wat er verder nog zou kunnen komen,

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

veroorzaakt werd door de onafgebroken natuurlijkheid en eenvoud waarmee deze
opvoering was geconcipieerd en verwezenlijkt. Niets valt moeilijker te bereiken dan
eenvoud, die steeds een zeer gecompliceerd totaal is van een groot aantal elementen,
en niets valt ook moeilijker te beschrijven dan de eenvoud. Wat bracht mij van af de
eerste pagina der partituur zo dicht bij Bach? Wat was het dat mij onophoudelijk de
verbaasde overtuiging gaf, met een onbeperkt gevoel van dankbaarheid en
bewondering, dat ik hier verscheen tegenover een man die de oprechtheid zelve, de
waarheid zelve incarneerde, en ook de goedheid zelve, de onbedriegelijke goedheid,
waaraan ik geen duizendste part ener seconde mocht twijfelen, omdat zij mij
overstelpte met haar weldaad, en dat me daarenboven in zijn volle leven de man
verscheen die het genie zelve belichaamde der muziek, de essens der dingen?
Wie alle vorige herinneringen op zij kon schuiven, wie zich zonder punten van
vergelijking kon verplaatsen in het moment dezer opvoering der Mattheus-Passie,
had uiterlijk niets opzienbarends waar te nemen. Om de simpele reden dat alles echt
was. Echt nog waar men bij zichzelf met een tikje spijt moest bekennen dat het (van
een louter technische gezichtshoek bekeken) een graadje beter gekund zou hebben.
Maar dan ook dermate echt dat men meende bij Bach zelf te zijn, in zijn eigen kamer,
te Leipzig, in zijn eigen kleren, in zijn eigen huid, bij elk heel klein crescendo of
decrescendo in de lijn ener melodie, welke men ondervond als een gemoedsbeweging
die de componist zelf daar ervaren had. Of door de inzet van een koraal welke
nauwkeurig beantwoordde aan de phase der handeling waar hij op die dag, geheel
bezeten door de handeling, mee bezig was. Dat ging heel eenvoudig onder de ruige,
warme huid van Bach, die deze gemoedsgesteltenissen opschreef, - en een
merkwaardig intuïtieve, centraliserende geest herleidde, hier in Amsterdam, deze
innerlijke gebeurtenissen van Bach tot haar oorspronkelijke eenvoud, en tot haar
onmiddellijke actie.
Nooit is het mij duidelijker geworden dat Bach de enige bleef, die adaequate
vertolking gecomponeerd heeft der tragedie van Christus, zoon des mensen en zoon
van God. Nooit is mij duidelijker geworden dat Christus' drama ieders drama is, en
dat wij, kinderen van mensen, kinderen van God, slechts bewaard zullen blijven door
de zielsbewegingen na te volgen van Bach.

De opera
Sinds half-November, toen de première ging van Fidelio, werd er bij de Ned. Opera
geen nieuw werk meer gemonteerd, tot aan de eerste week in April, toen ‘Une
éducation manquée’ op de affiches kwam, een operettetje van nauwlijks een half
uur, voor drie zangers, zonder koor, met een klein orkest en een enkel décor.
Dat is niet veel als noviteit voor een geheel seizoen. Dat is te weinig als
arbeidsprestatie voor een betrekkelijk jonge onderneming die haar répertoire moet
uitbreiden om de klandizie niet te ontmoedigen met een programma dat te zelden
wisselt. Het bevalt mij slechts matig om een directie te verontrusten die ondanks
hoge subsidies zonder twijfel enkele zorgen heeft. Maar dit kan geen reden zijn om
bij de pakken neer te zitten, en reeds lang brandt mij de vraag op de tong waarom er
bij de Opera niet harder wordt gewerkt. Zelfs met Oberon en Philomela, die
aangekondigd staan voor het Holland-Festival, blijft het tempo der uitbreiding beneden
het normale, nog daargelaten dat het gevaarlijk is om alle activiteit te concentreren
op het korte tijdvak van de maand welke het Festival duurt.
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Sinds vorige zomer ook, toen bij gelegenheid van diezelfde artistieke manifestaties
de ‘Valses nobles et sentimentales’ gedanst werden van Ravel, hadden wij het ballet
der Opera niet teruggezien, en evenmin het orkest der Opera wederom gehoord in
deze muziek, welke fijn geïnstrumenteerd wil klinken, doch de spelers nergens voor
bijzondere technische moeilijkheden stelt.
Terwijl ik luisterde en toezag bekroop mij hoe langer hoe klemmender de gedachte
aan iemand die weet wat in het domein van dans en klank bereikbaar is, en naar deze
maatstaf de vertoning beoordeelde. Hij behoefde daarom nog niet incognito te stappen
uit de vliegende schotel ener enigszins verder dan wij geëvolueerde planeet. Bekeken
van deze gezichtshoek, welke Renan het standpunt van Sirius noemde, werd het
schouwspel van een onbeschrijflijk naïeve en roerende onbeholpenheid. Zo iets als
de gebaren en de geluidjes welke heel kleine kindertjes proberen te maken en die
wij, volwassen mensen, du haut de notre grandeur observeren met een hulpeloze
sympathie en vergoelijkend meewaren, omdat het zo goed bedoeld is. Maar de criticus,
wiens aanwezigheid ik argwaande, had zijn reisbiljet ook kunnen nemen in Londen,
Moskou, Praag of Parijs. Tegenover deze wist ik helemaal geen raad. Vergeleken
naast het vorig jaar was er in die uiterst rudimentair gefantaseerde en bovendien
onverzekerde dansbewegingen niet de geringste vooruitgang waarneembaar. Ik
bespeurde niet eens stilstand, wat al onaannemelijk zou zijn. Neen, het bleek veel
erger. Na twee minuten toezien was ik uitgekeken en alles scheen verbazend
achteropgeraakt. Wat het orkest mankeerde was me een voortdurend raadsel. De
meest eenvoudige dingen speelde men daar hakkelig en onbehouwen. Met dezelfde
beschikbare handigheid had dat aanmerkelijk beter gekund. Ik zat daar wezenloos
en als verdwaald bij mezelf te denken: dat gebrekkige zou direct verhelpbaar zijn;
op voorwaarde dat wij het ons niet verbloemen. Op voorwaarde dat er harder of
nuttiger gewerkt wordt. Toegevendheid kan hier slechts meer slordigheid en parodie
van kunst veroorzaken. De dame die dat ballet regelde heeft waarschijnlijk een tekort
aan verbeeldingskracht en techniek. Waaraan lijdt de dirigent? Misschien aan het
simpele euvel, dat hij niet Pierre Monteux heet doch pas Charles Bruck, die uitstekend
weet hoe 't moet en hoe het kan, maar die niet gehoorzaamd wordt omdat hij geen
respectabel aureool om zich draagt, hetgeen veel vergemakkelijkt, want bij het minste
teken loopt ieder zich het vuur daarvoor uit de sloffen, en waant bovendien dat hij
dusdoende kiet is voor een gans jaar.
Het zou nu wel interessant zijn om te weten wie de keuze adviseerde van Une
éducation manquée. Op zichzelf was het idee niet kwaad. Chabrier's tweede
toneelwerk bevat een aantal zogenaamde muzikale juweeltjes, waarmee hij een
veredeling beoogde van de academische opera- en operette-stijl der periode toen
Wagner nog buiten de grenzen gehouden werd van Frankrijk. Dat die veredeling tot
de onmogelijkheden behoorde, dat de opera op sterven lag, dat de operette dieper en
dieper zou zakken, dat er minstens een genie van Wagner's kaliber nodig was om
beide te redden, kon destijds niemand voorzien. Men zette een miniatuur-revolutie
op touw waarin stellig niet veel verloren ging. Massenet, door Chabrier die van zijn
hart geen moordkuil maakte gekarakteriseerd als ‘minder dan drek’ leeft tot vandaag.
Offenbach eveneens. Maar er werd ook niet veel geconstrueerd. Chabrier, verreweg
de talentvolste van de hervormers, die zich groepeerden om César Franck, liep zeer
langzaam van stapel, ondanks zijn uitbundig temperament. Zoals Moussorgsky, zijn
tijdgenoot in Rusland, die als een tweeling op hem leek, ook wat zijn sympathie pour
la dive bouteille betreft, was Chabrier ambtenaar in een ministerie. Maar de Rus stak
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oneindig voortvarender van wal dan de Fransman, en hij schiep Boris, behalve de
rest. Bij de oppervlakkig expansieve Chabrier is er niets (uitgezonderd de orkestrale
rhapsodie Espana en een paar pianostukken) dat daarmee vergeleken kan worden.
Zo radicaal als Moussorgsky, zo intrinsiek origineel, zo gereed om alle bruggen
achter zich in brand te steken, zo authentieke inboorling van het land der muziek,
was Chabrier nooit. Er bleef bij hem altijd iets hangen van de zeer intelligente
intellectueel, die pikante, savoureuze bedenksels uitvindt en handig bekokstooft. Wat
hij doet is enkel van locaal en historisch belang. Moussorgsky speelt op een wijder
horizon. Chabrier was curieus, Moussorgsky oer-echt.
Niettemin zou Une éducation manquée elkeens verlangen naar bevrijding uit de
zwaarte kunnen bevredigen, als het werkje werd gespeeld op een manier dat de
toeschouwende hoorder overal zweefde en geen seconde zou kunnen twijfelen aan
zijn lichtheid. Alles zou ongelooflijk precies in de haak moeten zijn, gelijk bij
Dionysos of bij Shiva, wanneer zij dansen. Dat kan. Dan zou echter het pikzwarte
doek met zilveren ornamenten, dat de zoldering vormt ener soort van rozige
empire-zaal, niet een eerste-klas begrafenis en de druk der weegbare massa van het
universum moeten suggereren. Hoe kon de decorateur Jan Bons iets dergelijks
verzinnen, als afdak boven een charmant historietje dat gelijk is aan de geschiedenis
van Daphnis en Chloe, de jongen en het meisje, die niet wisten hoe ze met elkaar
moesten doen? Wat is minder begrafenisachtig, minder rouwend in princiep, en wat
zou stralender kunnen zijn onder de milliarden sterren dan die beiderzijdse instinctieve
drift tot een verrukking welke zij in hun binnenste enkel maar vermoeden? Dan zou
ook Greet Koeman - de jongen in een heel schappelijk travesti - de brief van de
grootvader, die over de zaak heen-wauwelt - anders moeten voorlezen. Ik heb niet
gemerkt dat zij geen accuraat Frans sprak, zoals haar verweten is. Maar ik voelde
duidelijk dat zij de eigenlijke intonatie niet trof, van hem die zich schrijvende
verplaatst voelt in hetzelfde passionerende geval. Dan had Louise de Vries - het
meisje - minder automatisch berekend moeten knipogen en wenkbrauw-trekken,
alsof zij te voren al wist wat zij verwachtte. Dan had Pausanias, de sullige en
rederijkse leermeester van de jongen, het paartje niet moeten verbergen achter een
nette paraplu, wanneer de gelieven elkaar begrijpen. Hoewel Baylé in het operetterig
conventionele radbespraakte heel pittoresk was en conform aan de traditie, eindigde
dat met een te burgerlijke aardigheid. Dan had het orkest de handeling nauwkeuriger
moeten volgen in haar rhythme, in haar toon. En wanneer de twee getrouwden
verschrikt naast elkaar kruipen voor een toneelmatig onweertje met rammelende
bliksems, hadden we bij het duo Faisons-nous petits niet een soort van absurde canon
moeten horen wat Chabrier eenstemmig bedoeld had. Het enige werkelijk gelukte
tafereel was het onstuimige walsje waarmee de twee elkaar leren zoenen. Maar het
duurde te kort en miste een climax.
Gedeeltelijk vielen die teleurstellingen te wijten aan de regie, gedeeltelijk aan de
passiviteit van de muzikale leider. Ondertussen is het best mogelijk dat hoorders en
toeschouwers de zwaartekracht gemakkelijker overwinnen dan ik en minder eisen
stellen om de realiteit ener betovering te ondervinden Het was merkwaardig hoe grif
en snel zij lachend reageerden op elk grapje. Het doel werd dus bereikt
niettegenstaande onvolmaakte middelen. Gelijk de Fransman beweert is er van alles
nodig om een wereld te maken, het grote en het kleine. Vooruit dus. Hij zou dat niet
zeggen als hij er niet zeker van was dat het beste door hard werken verkregen kan
worden.
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Kleiber en Beethoven
Als ik na het openings-concert van de Beethoven-cyclus graag iets zou willen
beschrijven, om de trilling aan te duiden welke ditmaal in onze bewondering
overheerste, dan zou het zijn hoe verbazend nieuw, hoe verlokkend jong en hoe
ongehoord volmaakt alles klonk wat deze Zuid-Nederlandse volksgenoot in de noten
der negen symphonieën heeft vastgelegd
Beethoven (een zijner voorvaders moet ergens achter de Brabantse grens naast
een akker met beta vulgaris gewoond hebben), die oude, overbekende Beethoven
kan men benaderen uit verschillende gezichtshoeken, van welke de zuiver
compositorische door de musici zelf dikwijls verwaarloosd en onderschat wordt,
omdat zij gefascineerd zijn door het enkel menselijke en sensitieve. Vanaf de eerste
symphonie, waarmee de cyclus begon, lukte het Erich Kleiber uit het dode papier
een Beethoven op te wekken die een jaar of twintig geleden leefde, midden in onze
tijd stond, een buitensporig genie was, voor wie elke worsteling met technische en
met andere dingen aanving en eindigde in een speelse of triomfantelijke verwekking
van uiterst behaaglijke, weldadige, lenige, evenwichtige, overvloeiende energie.
Reeds bij de preluderende begin-accoorden van die eerste jeugdige (hij was nog
geen dertig) en nu honderdvijftigjarige symphonie werd het mij gewis (misschien
alleen wegens het juist drastisch genoeg gekleurde pizzicato der strijkers) dat ik dit
geluid zowel historisch kon horen als hedendaags, dat ik hiernaar luisteren kon met
geheel mijn herinnering aan eertijds, maar ook en even goed alsof ik geen geheugen
had. Zo nieuw, zo actueel klonk dat, en als gisteren geschreven. Toen in de elastisch
zwevende en zingende gang van het Andante de pauk haar duister getrom aanhief
(als in een nachtelijke voorbewustheid) tegen de diepe, lange en zachte toon van
geheimzinnig fluorescerende trompetten door glinsterende zwartheid (pas veel later,
in het vierde bedrijf van Carmen, zou iemand nog zulke lokkend demonische klanken
halen uit een lage trompet) toen besefte ik geheel welk een verwonderlijk
onvermoedbare mens die Beethoven in de vroege bloei zijner jeugd al geweest was,
of ik hem zag in zijn verleden, of in deze minuut, waar wij die verrukkelijke siddering
van zijn wezen wederom ontwaarden en doorvoelden. Op dezelfde Halewijnse wijze
(wie hem hoorde wilde bij hem zijn) zong de ganse symphonie. Denk even aan de
spannende aarzeling, waarmee het slotdeel wordt ingezet. Alvorens zijn beurtelings
schertsende, beurtelings juichende tevredenheid te betuigen, kijkt hij nog even rond
om te zien of alles goed is. Dan zingt hij werkelijk zoals de harmonie der sferen kan
echoën in een jong en onvervaard gemoed, alsof hij de geest zelf is die de dingen
maakt. Dat was nieuw en nooit vernomen toen het in 1800 voor de eerste keer zich
kenbaar maakte. Dat was nu, in 1950, weer even nieuw, alsof er impulsen en gevoelens
bestaan die onveranderlijk werkend en verlangend blijven.
Bij de twee rukkende en driftig slaande accoorden, waarmee de Eroïca opstuift, alsof
er een voorhang wordt weggereten, merkte men onmiddellijk dat de bedoeling van
Beethoven begrepen was door Erich Kleiber. Daarna, als vervolg van een bevelend,
scheppend gebaar, mocht het rudimentairste, het eencelligste, het onnozelste van alle
denkbare thema's aanvangen. Hij, Beethoven, durfde en waagde dat: iets onmetelijks
te maken van niets. Want hij wist nog veel beter dan wie ook dat zijn thema zo goed
als niets was en enkel wat kon worden door zijn wil van regerend schepper. En in
de vijfde maat al bevliegt hem de drang om verder te gaan dan het eencellige. Om
steeds zwevend boven dat betrekkelijke een voleindiging na te streven met alle gloed
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die bij hem bereikbaar was. Door alle phasen van het leven heen. Door de kringen
van de werkelijkheid die onze inferno is, door de kringen van het louterende vuur,
tot op de tinnen van een mens-goddelijk paradijs. Steeds met datzelfde eencellige
motief. Het is overal aanwezig als beweegkracht. Openlijk of als geschreven met
geheime inkt. Geleidelijk organiseert het zich. Altijd in andere gestalten. Overal
gedreven door een lyrisch enthousiasme. Ook terwijl het door de duisternissen van
de dood gaat in de treurmars. Het wordt vermalen alsof een tovenaar hardnekkig
bezig is met het reciteren ener bezweringsformule, alsof de goden uit een of andere
mythologie zwoegen om zon en sterren te karnen in het melkwitte oerzog, alsof een
frenetieke alchimist met heel zijn hebben en houden het vuur zit te stoken voor het
grote werk. Het resultaat is altijd een vermeerdering van stralend, gloeiend
levensbewustzijn. Zelfs wanneer hij met blaffende honden achter zich door de
panieken jaagt van het spokige scherzo, dat ergens plaats heeft in een wereld als die
van Jeroen Bosch. Het resultaat is ook altijd compleet. Tot aan de grandiose
vermenging en afwisseling van bacchische jubel en elegische bezinning in de
dithyrambus van het laatste bedrijf.
Dit drama zonder woorden en zonder definieerbare inhoud, dit muzikaal
mysterie-spel van zuiver psychologische gebeurtenissen, uitgedrukt in rhythme, klank
en melodie, werd door Kleiber gerealiseerd met een buitengewoon juist inzicht en
met een vaardigheid die me onovertrefbaar leken. Hij heeft een enorme, ik zou haast
zeggen totale kennis van het orkest. Hij is een enorm kenner van de componist en
van de mens Beethoven. Hij was ook in zijn allerbeste vorm. Hij heeft de Eroïca
verwezenlijkt als iemand die precies weet hoe deze symphonie uit de gevoelens en
gedachten van haar maker groeide. Er waren geen twee dynamische nuances, geen
twee tempo's. geen twee melodieën welke ooit als een herhaling klonken, ook niet
wanneer zij in schrift hetzelfde schenen. De eenvoudige elementen waaruit de
compositie is opgebouwd worden voortdurend hoorbaar gemaakt in een verschillend
accent, en die verscheidenheid van intonatie was immer rigoureus afgeleid uit een
instrumentaal gegeven, beantwoordde zeer nauwkeurig aan de dramatische situatie
en verstoorde nergens de organische eenheid. Integendeel. Zoals geen enkel blad aan
een boom was hier geen enkele klank aan een andere gelijk, maar tezamen tekenden
alle tonen een strikt mathematische, en niettemin zeldzaam subtiele, gevoelige
continuïteit. Voor de eerste keer sinds ik de Eroïca ken, hoorde ik de fameuse en
gevaarlijke passage bij de reprise in het eerste deel, waar de hoorn schijnbaar te vroeg
invalt, als de juiste noot op de juiste tijd. Als een aarzelend, heimelijk opschemerend
vermoeden, dat direct daarna feit wordt. Zover ik mij herinner is Kleiber de enige
die het suggestief insinuerende dezer passage - als een flits van stille voorspelling,
de waarneming van iets in een droom - begrepen heeft. Hij verrichtte dit wonder
eener ongelooflijk exacte weergave van Beethovens bedoelingen (evenals de rest
zijner zelfveranderingen in de compositie) met tienmaal, met honderdmaal minder
mimiek dan wij hier en elders bij dirigenten te bekijken kregen. Hij dirigeert volgens
de goede, oude traditie van Berlioz, Wagner, Mahler en Strauss. Niet als een
potsenmaker, maar als een musicus.
Zeker zou ik Kleiber kunnen verwijten dat hij in het orkest der Eroïca zes hoorns
gebruikte, drie trompetten en het dubbele der blaas-instrumenten, welke Beethoven
nodig achtte. Ik moet Kleiber eigenlijk rekenen tot de lieden die een beetje
oppervlakkig menen dat er meer blazers moeten komen in het orkest van Beethoven
omdat er tegenwoordig zoveel meer violen, alten, violoncellen en contrabassen zijn
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dan vroeger. Maar die mensen vergissen zich. Zij vergeten dat het klankvolumen
van de hoorn, van de trompet, sinds deze instrumenten door toevoeging der mechaniek
van pistons hun natuurlijkheid verloren, merkbaar, misschien wel tweemaal compacter
is. Ook van de fagotten; en zelfs van de fluiten en de clarinetten is het
penetratie-vermogen sinds een eeuw aanzienlijk vermeerderd. Daarom, en enkel
daarom, wijl men een onevenwichtige kleurverschuiving wilde vermijden, breidde
men de strijkers uit. Tegenwoordig zou men violen, alten, violoncellen en contrabassen
wederom moeten vermenigvuldigen met twee als men de zakelijke verhouding
bewaren wil tussen de kleur van blazers en strijkers uit Beethovens tijd en hun
praegnantie, hun zeggingschap van nu.
Stellig was er in het orkest van Kleibers Eroïca af en toe te veel massiviteit, en
stellig zou het bewonderenswaardiger geweest zijn wanneer Kleiber gelijke vaart en
gelijke emotie had verwerkelijkt met minder instrumentale, materiële middelen. Maar
toch kan ik bij Kleiber die verdubbeling van sonoor effect onmogelijk beschouwen
als een surrogaat voor wat bij hem ontbrak. Want hij smokkelde niet. Met het klein
orkest der eerste symphonie van Beethoven ageerde hij even doeltreffend als met
het te grote orkest der Eroïca. Zowel in de ene als in de andere macht bewees hij
Beethoven te begrijpen en een echt kunstenaar te zijn, een goed, een geheel muzikaal
en zeldzaam dirigent.

Muzikale Lente
Er kunnen natuurlijk dingen gebeuren die niet te voorzien zijn. Maar dat onverhoedse
daargelaten staat het wel zo goed als vast na haar concert van 17 April dat wij een
nieuwe Noordewier hebben in mevrouw Erna Spoorenberg. Bij wie dit debuut
bijwoonden zal het zeker heugen blijven. Men kon er met grote duidelijkheid de vrij
zeldzame verschijnselen observeren welke zich voordoen wanneer onbekende
kunstenaars van uitzonderlijk gehalte voor de eerste keer hun wezen mededelen aan
de evenmens. Het is alsof de psychische vibratie waarvan zij kennis gaan geven te
voren vermoed wordt bij middel van de fijnste uitlopers der zenuwen; alsof er een
magnetisch veld werkend is dat de zintuigen opwekt tot een intensiteit van aandacht
welke de betekenis van het komende al meent te gissen. Deze mysterieuze
bedrijvigheid in het sensorium veroorzaakt op zichzelf reeds een gevoel van euphorie,
alsof men vlagen ozon ademt. Wanneer het vermoeden bevestigd wordt heeft men
de gehele voldoening ener openbaring, waar de woorden passen welke Virgilius de
Sibylle laat zeggen bij de nadering van Apollo: deus, ecce deus! - de god, daar is de
god! Ik herinner mij nu nog zulke indrukken bij het debuut van Jo Vincent. Ze waren
niet minder sterk bij dit eerste optreden van Erna Spoorenberg en ik geloof dat ieder
der aanwezigen die zich even analyseren wil hen heeft waargenomen.
Van Aaltje Noordewier, gelijk ik deze tot gisteren toe weergaloze menigmaal
hoorde tijdens haar mooiste jaren, erfde mevrouw Erna Spoorenberg de ganse
instrumentale volmaakheid. In alle registers, van het laagste tot het hoogste, bezit
haar stem de juiste densiteit, doorlicht met de juiste glanzing, nergens te veel van
beide noch te weinig, en de tonen der wijde scala welke haar tessituur bestrijkt,
vervloeien overal onmerkbaar in elkaar als de kleuren op de hals ener duif, als de
tinten van het paarlemoer, en zijn wat men technisch noemt perfect geëgaliseerd,
perfecter zelfs dan de registers der clarinet of van de fluit. Elke der tonen geeft een
gelijke impressie van physische exactheid, en dus van bewondering, omdat men
instinctief weet hoe moeilijk en hoe kostbaar dit is. Terwijl Erna Spoorenberg mij
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de gelijke scheen van Noordewier wat de onfeilbare aanwending betreft van haar
vocale instrument, leek zij me toch bevoorrecht boven die edelste der sopranen van
vroeger, omdat haar stembanden werden begiftigd met een rijkere resonans, met een
subtielere schakering van de natuurlijke bijtonen die het timbre vormen van een
geluid. Erna Spoorenberg klonk mij in de drie aria's van Bach en de vijf liederen van
Mozart welke zij zong, als iemand aan wie het vergund was het geluk der muziek
en de warmten van het leven beter weer te geven, menselijker, en ik zou haast zeggen
verliefder, meer amorosamente dan Noordewier ooit vermocht en zelfs niet gewenst
zou hebben. Ook deze geschiktheid om te betoveren gebruikt zij met het meest juiste
evenwicht: nooit te veel en nergens te weinig.
Als vocaal instrument en in klassiek berekenbaar geworden expressies evenaart
of overtreft Erna Spoorenberg ieder die ik sinds lang hoorde. Wanneer zij zelf de
uitdrukking der muziek meent te moeten benaderen langs rationele weg dan lukt dit
haar niet. Het was geen goed idee van haar om de ‘Cinq mélodies populaires grecques’
van Ravel alle een fractie tegen de geschreven noot te intoneren, omdat men zich
intellectueel verbeelden kan dat ‘het volk’ altijd vals zingt. Dat ‘vals’ zingen is
prachtig wanneer het spontaan en onbewust geschiedt. Het wordt afschuwelijk
wanneer iemand die niet van ‘het volk’ is dit ijverig gaat zitten uitkienen. Hoe minder
mevrouw Erna Spoorenberg bij haar vertolkingen rationeel bedenkt, des te meer
onmiddellijke weerklank zal zij oproepen door een direct en intuïtief contact met de
muzikale tekst. In de liederen die zij zong van Geza Frid (uitstekend geslaagde en
zeer gevarieerde illustraties van vier gedichten van Helman) bleek zij uitnemend
geïnstrueerd te zijn door de componist. Maar in de vijf Mörike-liederen van Wolf
stokte zij wederom bij de uiterlijk volmaakte klank der noten, zonder te kunnen
geraken tot de innerlijke zin. Zij zal zich moeten hoeden om de perspectieven ener
melodie te willen weergeven door mimiek die een directe intonatie nimmer kan
vervangen. Noordewier is nooit liederen-zangeres geweest, anders zou zij in deze
oneindig meer gedifferentieerde kunst dezelfde moeilijkheden ontmoet hebben die
Erna Spoorenberg nog niet overwon. Bij de huidige stand harer ontwikkeling zie ik
haar als vanzelfsprekend aangewezen om een merkwaardige Leonore te zijn in Fidelio
of Gravin in Figaro. Ik weet echter niet waar zulk een buitengewoon talent hier
nodiger is: bij de Opera, voor het Oratorium of voor het Lied, want bij elk der drie
zijn vacatures.
Een ander debuut dat de afschrikwekkende monotonie en middelmatigheid van de
concerten der Kleine Zaal heeft onderbroken, was het eerste optreden van de
clavecimbalist Jaap Spigt en Ellen Mac Gillavry, fluitiste. Beiden zijn uitstekend
geschoold door Janny van Wering en Johan Feltkamp. Beiden hanteren hun instrument
met een soort van eenvoudig gemak dat aangeboren schijnt. Er viel niets te wensen,
behalve voor de fluitiste een graad meer innerlijke vrijheid en persoonlijke fantasie
ten opzichte der geschreven muziek. Met een onwaardeerbaar genoegen heb ik
geluisterd naar ‘Les folies françaises ou les Dominos’ van Couperin le Grand. Jaap
Spigt speelde die twaalf korte muzikale karakter-stukjes zo plastisch, zo gevoelig
voor de inhoud hunner titels, zo reëel, dat zij dezelfde incisieve, draagkracht kregen
als twaalf portretten van La Bruyère, en zulk een spiritueel genot ondervindt men
niet dikwijls bij muziek. Het clavecimbel is een speeltuig dat wij nauwelijks kennen
en gaandeweg weer hebben te ontdekken, als wij het opnieuw willen gebruiken. Ik
geloof niet dat het geschikt is voor moderne harmoniek, want het schijnt deze
natuurlijkerwijze zelf te produceren. Elke noot die men boven de kleine en
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verminderde septiem toevoegt aan een accoord vertroebelt de samenklank, alsof men
een water roert waar te voren ieder silhouet exact weerspiegeld werd. Ik meen dit te
mogen concluderen uit de sonate voor fluit en clavecimbel van Henri Zagwijn, een
zijner recente werken (1949) welke beide kunstenaars gaven als première. De
compositie zelf scheen me een te onbezonnen vermengeling van best en slecht. Even
organisch als clavecimbel en fluit zich verenigen in een sonate van Loeillet en Händel,
even willekeurig en verwarrend gingen zij gepaard bij Zagwijn, die in dit werk de
moderne toon maar spaarzaam bezigt.
Heel een avond heb ik zonder storing een Russisch programma kunnen horen dat
Paul Hupperts, de nieuwe leider van het U.S.O. dirigeerde voor de Kunstkring.
Als men iemand, die stellig nog evoluëren zal, mag kentekenen (ten hoogste om
hem zijdelings een raad te geven) zou ik zeggen dat Hupperts uitnemend is in het
actieve deel der muziek (het dramatisch, pathetisch, rhythmisch bewogene) maar dat
hij zich nog min of meer te vervolmaken heeft in het contemplatieve, het lyrische,
het meditatieve, het elegische, waar hij te gauw vervalt in traagheid. Hij is zeer
nauwkeurig, bijna te systematisch in zijn manier van dirigeren. Maar hij heeft nog
de lenigheid te verwerven om een capricieus en uiterst sensibel solist te begeleiden
als de steeds virtuoos en magistraal improviserende Mischa Elman. Dat soort van
vlotheid komt nog wel. Ik laat me niet snel overreden, maar beken gaarne dat Hupperts
me in de Roméo et Juliette van Prokofjef geboeid heeft, en dat hij in de dansen van
Borodin's Prins Igor (een genie dat wij hier verwaarlozen) me bijna voortdurend de
vitaliserende gewaarwording gaf van oerecht levende muziek. Dat gebeurt zelden
en hem daarvoor te danken is normaal.
Wat nu te zeggen over het concert dat de International Music Council van de Unesco
na ‘twee jaren van ingespannen arbeid en vele conferenties’ ook bij ons in het ‘Indisch
Instituut’ te berde bracht met het ‘Nederlands Philharmonia Strijkorkest’ onder leiding
van Henry Plukker, die met de onmetelijke, ongeproportionneerde gebaren van een
actuele dirigent, de dag en de muziek plukt alwaar hij kan, want zijn ensemble speelde
uitmuntend.
Wat daarvan te zeggen onder de gezichtshoek van een herboren lente?
Ik heb niet lang te denken. Van alle landen der aarde was Frankrijk het enige dat
nog progressistisch voelt en denkt. Wanneer men nu de geestelijke inhoud van de
rest der wereld in een goochelaars-hoed stopt en daarbij het bescheiden percentage
van vooruitwillen voegt dat Frankrijk ondanks alle tegenstanden nog belichaamt,
dan heeft men, zelfs zonder de hoed te schudden, de quintessens van wat ons na
langdurig degelijk overleg werd voorgesteld door het Unesco-Centrum Nederland.
Maar wat? Niet eens een parodie op de lente, op een mogelijke herleving. Neen.
Ronduit een negatie. Het beste van wat ons daar ter kennis gebracht werd, de ‘Simple
symphony’ van Benjamin Britten, deed verschrikkelijk onder voor een Joseph Haydn,
die geboren werd in 1732. Wanneer de Unesco ons heeft willen aanmanen door zo'n
concert dat wij voor de rest van 't leven reactionnair, en erger nog, retrograde hebben
te zijn, dan was dit programma van een Hollander, een Zwitser, een Fransman, een
Amerikaan, een Oostenrijker, een Zweed, een Engelsman, die allemaal op dezelfde
stupide manier hetzelfde fuga'tje of ander zielig sentimentje componeren, heel goed
gelukt, maar niet geslaagd.
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Indien ooit iemand zich hier vertoont als afgezant ener andere planeet, dan zou ik
mij intellectueel daartegen willen handhaven. Van dit standpunt was alles wat hier
geuit werd niets dan nietigheid.
We hoeven daarom niet te wanhopen. Er blijft allicht ergens iemand die het beter
doet.

Kleiber en Beethoven
De Vierde, de Vijfde, de Achtste waren geweest gelijk de Eerste en de Derde hier
beschreven werden: nieuw, aanbiddelijk nieuw, zoals sommige zomermorgens kunnen
zijn wanneer de zon van elke druppel nog niet verdampte dauw een juweel maakt;
in het vorige ogenblik ontstaan, en in de jubel van al haar moleculen, en nieuw,
verrukkelijk nieuw als elke goede omhelzing die men nog doen zal; wonderwerken
van soepele, harmonische, robuust levende, welwillend gezinde, ongehoord
gevarieerde klank-organismen, waarop men niet raakte uitbewonderd, en dat, als
ieder natuurlijk gegroeide ding, prachtiger wordt hoe dichterbij men het bekijkt onder
de microscoop. De Tweede, Zesde, Zevende waren even nieuw, en menige harer
episoden bracht de hoorder tot de rand der kimme, waarachter het herwonnen paradijs
ligt, maar in haar geheel bereikten zij niet de volkomenheid, noch die vreemde,
orakelachtige vanzelfsprekendheid der andere. Een meester der orkestrale physica
verrichtte ook daar verbazende en altijd boeiende toeren met een instrumentarium
van de uiterste precisie. Wegens imponderabele redenen echter bleef het klinkend
resultaat er bij wijlen steken in de materie, hetgeen onderbrekingen veroorzaakte van
het direct contact met de psychische factoren der muziek. Tevens bemerkte men dan
te duidelijk dat de massieve middelen waartoe Kleiber een neiging heeft, illusoir
zijn, en, bij Beethoven tenminste, overbodige voorzorg.
Maar de acht symphonieën van Beethoven, welke niet slechts numeriek, maar ook
als etappen ener geleidelijke creatieve evolutie aan de Negende voorafgaan, stellen
sinds jaar en dag geen enkel probleem meer dat door een vaardig dirigent (hoewel
zij schaars zijn van deze soort) niet naar behoren en zonder buitensporige
bekwaamheid kan worden opgelost.
Dit is anders bij de Negende. Zij valt niet met de deur in huis, gelijk zeven van de
overige. Evenals de Vierde begint zij in de absolute stilte. Deze Vierde evenwel,
zoals de zeven andere, kan vandaag nog zeer gemakkelijk geplaatst worden in ons
dagelijks leven, als een zingend supplement, als de melodische samenvatting en
herdenking (wanneer het avond wordt) van wat wij overdag min of meer bewust
plegen te begeren en wensen te doen. Uit de dageraads-stilte van haar aanvang bloeit
die Vierde in de vele vormen ener opperst zorgeloze, ener oneindige aardse
gezelligheid en vriendelijke bekoring. Dit is nog menselijk, ofschoon haast reeds
onverbeeldbaar. Uit het grote zwijgen, uit de grondeloze rust van het begin der
Negende ontstijgt langzaamaan, na de cirkels doorklommen te hebben van de tragische
en meewarige klacht, van de frenetieke en naïeve scherts, van de innigste belijdenis
der lyrische liefde en haar divine vervoeringen tot aan het mogelijkste, - uit die
ontwakende gestalten, verborgen in de stilte, ontspringt de dithyrambe. Het
enthousiasme van iets bovenmatigs te verlangen, te willen ondervinden, te willen
verwezenlijken in een zintuiglijke gestalte. De oorspronkelijke impuls, gekomen uit
de stilte, was hier ‘Alle Menschen werden Brüder’, bron van ‘Freude, schöner
Götterfunken’. Schiller, toen hij die verzen schreef, gaf een gestold bezinksel, een
schematisch diagram van de duizenden gedachten en gevoelens welke de Franse
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Revolutie in hem opgeroepen had en die hij zo goed als hij kon versifieerde. Doch
elke van die duizenden gedachten en gevoelens, approximatief door Schiller vertolkt,
waren sidderende werkelijkheid geweest en enige uren lang zuivere, waarachtige
energie van sterk menselijk willen.
Tot dat moment van verwekking ener bijna ondenkbare idee (weersproken door
eeuwenlange geschiedenis) moest Beethoven terugkeren, dit wil zeggen, zich geheel
unaniem voelen met een meer dan menselijke gedachte. Hij deed dit inderdaad.
Geheel reëel, met ziel en zinnen, vertoefde hij in die schijnbaar bovenmenselijke
droom van broederschap. Bij Schiller zouden wij nog kunnen denken dat hij maar
rhetorische verzinsels in schrift bracht, die wij konden nemen gelijk ons beliefde.
Niet bij Beethoven. Toen hij muziek verleende aan die rijmen bevond hij zich niet
enkel een paar uren, een dag of een week, doch woonde hij essentieel in de haard,
in het centrum van die drijvende kracht.
Beethoven, niettemin, ofschoon te midden van dit mythische vuur, jarenlang, en
hoewel beschikkende over de technische ervaring der acht voorafgaande symphonieën
en vele andere werken, heeft ontzaglijk moeten worstelen om die oer-impuls van
broederschap en al-liefde zó te doen herboren worden, te reorganiseren in verstaanbare
klank, dat de creatieve vonk overal en voortdurend een ontwijfelbare aanwezigheid
verkrijgt en even werkdadig blijft als hij haar voelde in zijn eigen hart. Beethoven
zelf heeft zich met kommer en met spijt afgevraagd of het hem gelukt was die zuivere
gloed van een bijna ontoegankelijk ideaal, die lokking van een bijna onlooflijke
droom, onder de mensen aanwezig, aanschouwelijk, altijd brandend als een heldere
vlam, beschikbaar en werkzaam te maken. Toen hij stierf kon hij zich daarvan niet
verzekerd voelen want hij had nimmer een weergave zijner Negende gehoord die
hem bevredigde en hem een rustig vertrouwen gaf in de toekomst van zijn gedachte
en van deze muziek.
Ook wij niet, zover ik mij herinner. Misschien is de Negende wel al de tijd der
vijfkwart eeuw welke zij bestaat, over de wereld gegaan gelijk bij ons: als een heel
moeilijk ding, een geniaal en duister ding, dat honderd bezwaren inboezemde,
bezwaren van esthetische orde, bezwaren van technische aard, psychologische
bezwaren, waarvan meer dan de helft nooit zodanig overwonnen konden worden dat
de hoorder geen ogenblik meer de moeilijkheid proefde noch de geweldige last der
inspanning, nooit zodanig dat ook deze prometheaanse invocatie en oproep ons vrij
en licht toevloog ‘als de zephier over een bed van viooltjes’. Ook in Frankrijk, waar
men nochtans de melodie der finale, met de tekst Tous les hommes sont des frères,
in de lagere school had opgenomen onder het leerplan (na de eerste Wereldoorlog)
hoorde ik nooit een vanzelfsprekende vertolking der Negende, waar ieder bezwaar
was weggeruimd.
De mens beleefde stellig nimmer een tijd waarin de meeste der begrippen,
geversifieerd door Schiller, en tot steeds aanwezig vuur herleid door Beethoven (als
de vlam op het graf van de onbekende soldaat onder de Triomf-boog) zo weinig kans
hadden om geloofwaardig en overtuigend te klinken, aangrijpend en meeslepend als
een plotselinge hartstocht. Om te verduidelijken, te waarderen, en om te tonen, in
welke hoogste graad van meesterschap Erich Kleiber zich geopenbaard heeft bij deze
eerste weergave die gemakkelijk scheen, was het niet onnuttig voor een juist besef
van Kleibers grootheid en betekenis, om de zwarigheid der te vervullen taak, en de
zeldzaamheid ener exacte resonans van Beethoven's stem globaal even aan te duiden.
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Wijl hij voor de eerste maal, zover ik mij herinner, het schijnbaar onmogelijke
verrichtte en het moeilijkste gemakkelijk deed blijken, behoort hij tot de aequivalenten
van de grootste componist. Grondiger nog dan de acht andere symphonieën, en
gedreven door een onbedrieglijke intuïtie, geleid door het scherpste verstand, heeft
hij de Negende bestudeerd. Even helder als Beethoven zelf heeft hij de vele gevaarlijke
plekken bespeurd der Ode, en gelijk Beethoven in zijn creatieve roes droomde dat
zij overwinbaar waren, heeft hij ze overwonnen. Alsof het moeilijkste en het
ongelooflijkste vanzelf gebeuren kon.
Het gebeurde in waarheid als vanzelf. Ook voorspiegelingen die men na de gruwel
van twee wereldoorlogen, en terwijl men ijverig (zelfs bij ons) en kalm een derde
gruwel voorbereidt, voor ongeloofwaardig zou willen houden - dat er boven de sterren
‘ein lieber Vater’ wonen m o e t - dat alle menschen broeders zullen worden (broeders
z i j n volgens de Franse vertaling) - dat de wellust, het welbehagen van de worm
niet essentieel verschilt met het staan van de Cherub tegenover de God die millioenen
vermoeden - zulke vandaag onaanneembaar lijkende beweringen en bewegingen,
werden door Beethoven, herlevend in Kleiber, aannemelijk gemaakt als een evidentie,
als iets waaraan wij niet mogen twijfelen omdat het er reeds is, en hoewel onze adem
een seconde stokt in onze keel terwijl wij het in verbazing en met verrukking voor
ons horen zingen.
Elke dirigent kon daar iets leren. Tientallen voorbeelden zouden geciteerd kunnen
worden om te bewijzen hoe Kleiber de diepste gedachte van Beethoven verwezenlijkt,
verlevendigd heeft; hoe ontegenzeglijk, als ware hij de beweger Beethoven zelf, hij
de Negende plaatste als een feit, een evident en duurzaam feit tegenover elke weifeling
van dagelijkse werkelijkheid.
Dit kwam zo, helemaal onverwacht, uiterst bestudeerd en opperst spontaan van
het orkest, van het koor, van de solisten, die waren Corry Bijster, Roos Boelsma,
Frans Vroons en Laurens Bogtman, van Kleiber, op 5 Mei, herdenkdag ener
bevrijding.
Om nooit te vergeten, en om te blijven vertrouwen.

Muziek van hiernamaals
Mahler's ‘Kindertotenlieder’ dateren van 1906. Hij nam vijf gedichten uit de
gelijknamige cyclus van Rückert en generaliseerde, universaliseerde een innerlijke
aandoening die persoonlijk en particulier geweest was voor de dichter, levend van
1783 tot 1866. Over het schouwspel van de wereld onzer jeugd, die in 1914 sneuvelen
ging, voor de ogen van Alain Fournier, Franz Marc, Rupert Brooke, om enkelen der
groten op te roepen, liet Mahler als profetisch regisseur een blauw-paarse rouwsluier
zakken, en het was gedurende die jaren dat voor ons de aarde veranderde van kleur.
Wie de Kindertotenlieder heeft horen zingen in 1911 door Messchaert, bij de
herdenking van Mahler's eigen sterfdag, met de tegelijk verrukkelijkste, tegelijk
navrantste, poignantste intonaties, weet alleen hoeveel leed er toen verweven werd
in de schoonheid, hoeveel schoonheid ook nog werd geweven in het leed. Welk der
twee elementen ons het meest verlokte zou ik niet kunnen zeggen, maar wij werden
blindelings meegeleid als door de tonen ener toverfluit. Onze ‘douceur de vivre’ (en
wie haar niet gekend heeft weet niet wat dat is) had reeds een smaak van de dood.
De ‘Spoon River Anthology’ werd gecomponeerd door Gino Negri, een jonge
meester, geboren te Milaan (de stad waarvan Stendhal, minnaar zonder ruste,

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

gelukzoeker, burger had willen zijn), maakte zijn studies te Florence, en was twintig
jaar in 1940. Hij nam als libretto ener soort van dodenbezwering, die tevens boven
en onder de grond plaats vindt, een reeks gedichten in proza, die de onlangs overleden
Amerikaan Edgar Lee Masters schreef in 1914. Negen dorpelingen van verschillend
type, sober en verbazend reëel gekarakteriseerd, rijzen op uit hun graf onder de
heuvel, om met weinige, zorgvuldig gekozen woorden de quintessens te vertellen
van het armzalig romannetje hunner geschiedenis, afgewisseld door de invocaties,
de commentaren, de mijmeringen van de nazaten die naar hen luisteren. Het gehele
dichtwerk geeft de persoonlijke weerspiegeling van het leven, zoals Masters het zag,
grauw, vaal, banaal, futiel, ontgoochelend, vermurwend, en ten laatste mateloos
dapper, gelijk de dieren dat zijn, wanneer het blind-geboren vrouwtje Lois Spears
na een bedrijvig en zorgzaam bestaan nog zingen kan Glory to God in the highest.
Deze voorstellingen waren eveneens de onbewuste reflexen van Edgar Lee Masters
op de ontzinnende catastrophe, waarin ginds, aan 't andere einde van een Oceaan, in
Europa, de brave, futiele, goedige mensen (die op zijn typen gelijken als tweelingen
uit hetzelfde ei) zich hadden laten meesleuren in dat fatale jaar 1914.
Zoals Mahler deed met de verzen van Rückert handelde Gino Negri met de
gedichten van Masters. Hij extrapoleerde zijn uitgangspunt. Van een individuele
impressie maakte hij een collectief, een algemeen gevoelen. Het sentiment, het idee
van Masters, dat niet ruimer was dan een persoonlijk, een atomisch stipje in het diepe
uitspansel, verwijdde hij tot een ganse horizon die als een zwarte muur van lood de
hele aarde omheint, en afsluit van elk contact met andere radiaties dan de bleke,
schimmige, en futloze, hopeloze en hulpeloze, welke voortaan nog maar kunnen
opwellen uit ons eigen, van alle levende kracht geïsoleerde binnenste. Zo is de macht
der muziek. En haar gevaar.
Wat Masters of enig ander dichter nooit zou kunnen met de twintig of dertig duizend
woorden ener taal, dat doet Negri door middel van de twaalf tonen (niet één méér!)
waarover de componist beschikt als arbeidsmateriaal. Door de klanken welke hij zelf
bereidde uit die schamele grondstof, zette hij de gecondenseerde romannetjes en de
persoonlijke reacties van Edgar Lee Masters in de verwonderlijke, ontzagwekkend
doodse belichting ener totale zonsverduistering, waarbij, zoals bekend is, de
luchthartige mussen zelfs zwijgen, en waarbij de mens, gelijk hij echode in en uit
het binnenste van Negri, nog slechts stamelen durft of lispelen. De levenden hebben
in zijn klankenwereld geen tastbaarder consistentie, geen belijnder, geen wezenlijker
silhouet dan de doden. Alsof zijzelf reeds daar liggen herhalen zij in de cadans van
een onveranderlijk refrein: All are sleeping on the hill.
Elk der typische personen is begeleid door een kentekenend solo-instrument: een
clavecymbel, een orgel, een harp, een saxophoon, een hoorn, een celesta, een fluit,
etc. Ondanks deze verscheidenheid verschillen zij nauwelijks, want allen uiten zich
op een manier die men in tegenstelling van het prelogische der kinderen en der
primitieve volken postlogisch zou kunnen noemen. Behalve de kleine feiten van hun
aards bestaan, die zij behielden als een signalement, werden zij in de tombe gevolgd
door flarden van melodie, rafels van rhythme, vlagen van klank, alles ontredderd,
ontvleesd, ontbonden, en juist nog herkenbaar achter het glazige, gedepersonaliseerde
geluid, waarmee zij hun herinnering reciteren.
Het merkwaardigste van Negri's compositie is de gesonoriseerde ruimte in welke
deze spoken zich vertonen. Hij creëerde daarvoor een schuifelend, vlossig, grijzig,
grondeloos gezoem, transparant en compact tegelijk, als het fladderen van ontelbare
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vlindervleugels, als het gegons dat op een zomermiddag dwaalt boven een bloeiende
heide, als het sidderende gerucht dat wij vroeger hoorden in onze kinderjaren, wanneer
wij een oor legden tegen de houten paal die de draden droeg welke ons in verbinding
brachten met een wereld waarvan wij de naam en het uitzicht niet kenden. Boven de
tijden heen die vervlogen, schijnt mij Negri's verklanking van de gestorven trillingen
welke de nabestaanden uitzenden, het todo nada - alles is niets -, te willen insinueren
van Sint Jan van het Kruis en sommige andere mystische vertolkers ener zwarte zon.
Negri doet dit dermate suggestief, dat ik moeite had om mij te ontworstelen aan een
absurde visie welke ik verfoei, daar zij geen perspectief kan hebben en geen toekomst.
Dit sonore décor echter past bij de wittige as-tint onzer dagen, waar ieder innerlijk
rouwt en wanhoopt zodra hij even nadenkt. Indien het waar is dat de criticus
hoofdzakelijk rekening heeft te houden met wat de kunstenaar bedoelt (en niet met
hetgeen de criticus zelf zou kunnen wensen) dan kan ik Gino Negri enkel een meester
noemen, de eerste werkelijke meester die ik sinds lang ontmoette, omdat hij een
sombere verbeelding, (welke ik instinctief en intellectueel niet admitteren kan) perfect
en origineel verwezenlijkt heeft.
Zulke zeldzaam boeiende en leerrijke première werd gegeven door het Sodalicium
Studiosorum Musicum J. Pzn Sweelinck, onder leiding van Karel Mengelberg. Men
kan deze dirigent niet genoeg danken wegens de ontdekking ener compositie, waarin
een der voornaamste mentale stromingen onzer eeuw zich cristalliseerde tot muziek
welke nog leven maakt van dood, en die hierom misschien minder onheilspellend is
dan zij lijkt. Men kan Karel Mengelberg ook niet te veel prijzen wegens de
eigenschappen die nodig waren om met een ensemble, merendeels samengesteld uit
verdienstelijke dilettanten, een uitvoering te bewerkstelligen welke bijwijle
approximatief was, doch ruimschoots voldoende om blijvende indrukken te
verschaffen.
Mahler's Kindertotenlieder zijn gezongen door Kathleen Ferrier op het concert dat
Eduard van Beinum te Amsterdam gaf met het Londen Philharmonic Orchestra, dat,
volgens de woorden van de chairman Thomas Russell (te lezen in het Handelsblad
van Zaterdag 13 Mei) tot unanieme bewondering en onverdeelde waardering van
e l k der instrumentalisten geleid wordt door ‘onze’ Nederlandse dirigent. Het is mij
onmogelijk om dergelijke zakelijke vermeldingen te bezien zonder te betreuren dat
de helft der activiteit van Eduard van Beinum verloren gaat voor Holland waar zij
zo onmisbaar is. Want laten wij reëel zijn. Wat baat het o n s , dat hij in Engeland
een ensemble vormt en bezielt, waarmee hij een geraffineerde, bijna onovertrefbare
vertolking bereikt van Debussy's uiterst moeilijke ‘L'Après-midi d'un faune’ waar
iedere maat, haast iedere noot verrukkelijk overtuigend klonk?
Het is absoluut noodzakelijk, in elk geval nuttig, dat wij, Hollanders, in dit opzicht
egoïstisch, egocentrisch redeneren en handelen. Het heeft wèl zin voor Engeland dat
Eduard van Beinum daar de helft van zijn genie en van zijn energie gebruikt. Maar
dat heeft te weinig nut (alles goed gewikt en gewogen), dat heeft te weinig betekenis
voor ons, wanneer wij ten minste meer gewicht hechten aan realiteiten hier, dan aan
muzikale mogelijkheden en voorbeelden in Groot-Brittannië of elders. Niet hetgeen
ergens ginds gedaan wordt moet onze norm zijn, maar in eerste instantie wat wij hier
doen en wat hier gebeurt. En ik heb te veel gegronde vermoedens om te duchten dat
er hier niet genoeg gedaan zal worden wanneer Van Beinum de helft van zijn tijd en
van zijn buitengewone kansen in Engeland aanwendt.
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Muzikale ontdekkingen
Omdat men in de Oude Kerk wandelt over de grafzerken waarop naam en leeftijd
van hen die eronder begraven liggen, deels nog niet zijn uitgesleten dacht ik meer
dan gewoonlijk aan onze voorzaten, tijdens het orgelconcert dat daar op een
lente-avond der vorige week gegeven werd door Jeanne Demessieux. De organiste
kwam een half uur te laat, waarvan wij de minuten zo goed mogelijk besteed hebben
om te overdenken en te bewonderen, wat wij anders nauwelijks zien in dit heilig
(welk een prachtig schip!), verwaarloosd, en rommelig monument van vroegere
mensen.
Deze voorvaderen waren vast en zeker niet zoals men ze zich over 't algemeen
verbeeldde, in het midden der vorige eeuw, toen de Derde Jan van der Heydenstraat,
en nog in 't begin der onze, toen de Valeriusstraat gebouwd werd. Wij wisten dat
zonder twijfel reeds enigszins, maar het orgel der Oude Kerk versterkte een mening,
die wij dikwijls niet genoeg beseffen.
Hoe zou 't immers kunnen gebeuren, dat niemand van ons dit fantastische
instrument kende na het tientallen keren gehoord te hebben, en zelfs niet scheen te
vermoeden wat men ermee kon verrichten als men niet totaal vergeten had hoe het
eertijds gebruikt werd, en in ieder geval gebruikt kon worden volgens de bedoeling
van de man die het bouwde in de aanvang der jaren 1720, terwijl Bach nog leefde,
wiens orgelwerken, vertolkt op dit verwonderlijke speeltuig, doorgaans de indruk
geven ener temend saaie, suffe, fletse, drenzende rederijkerij van levenloze klank?
Als ook de maker van dat meesterstuk misschien zijn tijd verbeidt onder een der
afgeschuurde stenen en nog aandacht heeft voor wat hij naliet, hetzij zo'n orgel, hetzij
de knoken waarmee hij rondliep, dan moeten zijn beenderen wel gesidderd hebben
van genoegen, zodra het concert begon met Purcell's Trumpet Tune. Hij was op zijn
manier en in zijn ambacht een visionnair geweest. Een ziener. Iemand die de dingen
niet enkel bekijkt maar ziet gelijk ze zijn. Evenals de componisten wist ook hij reeds
intuïtief wat het geluid is, alvorens een acousticus het becijferen kon. Gelijk een
klinkende kaleidoscoop rangschikte hij in de ruimte ener grote kamer het hele
kleuren-palet en de mogelijkheid van alle verzinbare kleur-mengelingen van een
modern orkest. Een orkest van Ravel, van Strawinsky, van Beethoven, van Debussy,
naar believen. Het orkest dat Bach zich stellig droomde, doch niet had omdat het
nergens bestond, behalve in zulk een orgel, phantasmagorisch bos van tinnen pijpen,
waar de zang van alle vogelen des hemels, geïnterpreteerd door een mens, is
samengebracht. Maar zo goed als niets daarvan was voor ons wezenlijk, ofschoon
dit oude orgel een soort van legendarische faam bezit.
Het zou interessant zijn te vernemen, hoeveel tijd ter beschikking stond van Jeanne
Demessieux, om zich te vergewissen van die verborgen duizendvoudige pracht. Want
om een dergelijk instrument goed te hanteren moet men het grondig kennen door
een langdurige practijk, òf geleid worden door een prodigieus instinct voor zijn
geheimen, een direct contact met de mysteries van het bouwsel en van zijn bouwer.
Beginnend te Leiden en eindigend te Haarlem gaf zij tussen 8 en 17 Mei elke dag
een concert te Dordrecht, Den Haag, Gouda, Delft, Rotterdam en Alkmaar. Overal
verschillende orgels. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat zij ooit lang genoeg vertoefde
te Amsterdam om volgens de globale normen van haar vak het instrument der Oude
Kerk voldoende te leren manoeuvreren, en alleen reeds het feit dat zij slechts de duur
van een morgen, van een middag nodig had om met dit speeltuig te doen wat niemand,
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tenzij de maker zelf, scheen te kunnen gissen, bewijst met welk een genie zij geboren
werd voor het orgel als zodanig.
Inderdaad heb ik ‘de koning der instrumenten’, de synthese van alle verzinbare klank,
nooit horen bespelen als door dit jonge meisje, zelfs niet door haar leermeester Marcel
Dupré. Het leek alsof zij de registers maar voor 't trekken had, dermate scheen iedere
combinatie van tinten even onverwacht als goed, even ongelooflijk als gewoon. Wat
bij alle organisten stoort (die kleine hobbelingen, stremmingen in de melodische lijn,
die minieme maar hinderlijke hiaten in de muzikale golving) was bij Jeanne
Demessieux tot aan het onmerkbare toe verdwenen. De meest acrobatische toeren
(waarvan men uiterlijk niets gewaarwordt omdat men de soliste niet ziet) geschiedden
met een lichtheid, met een mechanische betrouwbaarheid, welke de continuïteit der
muziek onophoudelijk gaaf liet als vloeiend water. Haar snelheid van benen en voeten
- want de hakken en de tenen zijn in dezelfde mate werkzaam op een orgel als de
vingers en de armen - overtrof in het ‘Prélude et Fugue en Ré majeur’ van J.S. Bach
alles wat mij bij die onstuimige en vermetele vaart denkbaar scheen, en benaderde
het beste, het hoogste, het onmogelijkste, het meest demonische, dat de componerende
Bach daar gedroomd mag hebben. Het is wel jammer, dat Jeanne Demessieux totnutoe
bij ons te onbekend bleef om uitgenodigd te worden bij de organisten die luister
willen verlenen aan een Holland-Festival. Velen had zij kunnen leren wat een orgel
is.
De tweede ontdekking was Dorothy Maynor. Verbeeld u een serene, roerloze
zomernamiddag in een surreëel, exotisch landschap, als op sommige doeken van de
douanier Rousseau. Er is een enorme innigheid, een sprookjesachtige, animale
naïeveteit en vertrouwelijkheid, de zachte huivering van een onmetelijk, maar zeer
evenwichtig geluksverlangen, zó rustig dat 't al vervuld schijnt, in de vreemde dieren
en planten, in het onpeilbaar donkere groen en zilver van die aardse lustwarande. Te
midden van deze tuin, tussen het loof van een boom, waar een slang zou kunnen
schuilen, de gedaante ener donker-bruine vrouw, geschapen volgens de
schoonheids-canon van Maillol. Deze vrouw zingt en voelt de muziek gelijk T.S.
Eliot ze ergens beschrijft in zijn Quatuors, ‘een muziek, zo diep gehoord, dat men
haar helemaal niet meer hoort, doch waarbij men gans muziek is zolang de muziek
blijft duren.’ Zij doet dit even perfect als alles, wat er leeft in deze hemels harmonische
hof. Zij kan nog geen woorden spreken zou men zeggen, want hier is niets dan zang.
Maar zij bezit een volmaakte stem, die ongeveer de omvang heeft welke de viool
nog had ten tijde van Mozart. Zij gebruikt die superbe stem even perfect als de dieren
dat doen in hun absolute onberispelijkheid. Beter nog, omdat zij een mens is die al
deze onbewuste verrukking bewust verwezenlijkt zonder het geringste falen. Haar
pianissimo's zijn zachter dan het zoemen van de vleugels der insecten, haar rhythmen
leniger dan het zweven van de bladeren, haar adem gaat regelmatig op en af als de
lucht waarin de schaduw van het lommer ritselt. Over iedere toon glanst en gloeit de
milde, stille, de afwachtende en toch volledig vervulde extase van de goede godin,
van de grote moeder, van de natuur waaruit zij gekomen is.
In voormalige symboliek uitgedrukt, gelijk Debussy nog deed, was dit ‘musique
d'avant la faute’, muziek van vóór de val. Al wat Dorothy Maynor technisch kan was
onbeschrijfbaar, ongelooflijk, en misschien zelfs onverklaarbaar. Deze negerin
immers, wier voorzaten een eeuw geleden nog ongeziene slaven waren, achterhaalde,
evenaarde en overtrof elke blanke van het heden en wellicht van 't verleden.
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Onder alle neger-zangeressen die ik hoorde is zij de eerste die de spirituals van
haar ras, - de enige spontaan gegroeide volksliederen van de moderne tijd nauwkeurig vertolkte vanuit het landschap waar zij ontstonden. Zonder de minste
smet van wens naar effect. Precies zoals de verlangende vrouw in hare eenzaamheid
zingen zal voor zichzelf, ongehoord, of voor haar kind, dat nauwelijks luistert.
Als vierde en laatste toegift van een concert, dat voor de gelukkige weinigen die
er waren altijd had mogen duren, zong Dorothy Maynor het Wiegelied van Brahms.
Ik had speciale herinneringen aan deze compositie, wijl ik ze in de avonden van Juli
en Augustus 1940 meermalen hoorde blazen door een voortreffelijk trompetter der
Duitse Weermacht, die de Fransen wilde bewijzen, dat 't op z'n best ging in de beste
der werelden. Als ik exact moest verduidelijken hoe Dorothy Maynor dit wijsje voor
mij sublimiseerde tot een cosmisch gezang van vredigheid, zou een boek nog te klein
zijn.
Er klinkt een fabelachtige, goddelijke resonans in deze donker-bruine vrouw, die
eruit ziet als iemand aan wie men gaarne de hand zal reiken om in haar lijnen de
toekomst te lezen. Mij terugdwingend naar de werkelijkheid vermeld ik nog dat
Gerard Hengeveld haar begeleidde als een buitengewoon pianist, als iemand die
intuïtief en nauwkeurig de correspondenties voelde met zulke oer-muziek, welke
dezelfde is bij Dorothy Maynor als bij Jeanne Demessieux.

Brokje muziekgeschiedenis
Hoe moeilijk het de meesten valt een onpartijdig verslag te geven over gebeurtenissen
die niet naar hun zin waren, en waarbij degenen ongelijk hadden wier woord zij
spreken, en hoe weinig een archief kan dienen dat de nodige documenten bevat voor
een zakelijk relaas, en hoe langdurig de passies nabranden welke verhinderen de
dingen te zien zoals ze zijn, al deze menselijke zwakheden komen overduidelijk te
voorschijn in het volumineuze boek van mr S.A.M. Bottenheim, aan wie de taak
werd toebedeeld om de historie te schrijven van het Amsterdams Concertgebouw ter
herdenking ener roemrijke muzikale werkzaamheid gedurende een zestigjarig bestaan.
Het bestuur der vermaarde vennootschap (die van particulier eigendom
langzamerhand groeide tot nationaal bezit, zonder dat tot nu toe haar statuten werden
gewijzigd) en ook de dirigent van het bestuur, Willem Mengelberg, hebben in de
loop dezer halve eeuw genoeg verdiensten bijeengegaard. Zij zijn groot genoeg
geweest, om voor het totaal hunner bewindvoering geen aanspraak te behoeven
maken op een onfeilbaarheid, welke door de feiten is gelogenstraft sinds enige tijd.
En als wij ons verschoonbaar mogen achten wanneer onze reflexen in het contact
met de onmiddellijke realiteit zich dikwijls onstuimig vertoonden en zelfs onbesuisd,
laten wij ten minste ons best doen om het voorbije, dat stolde in onveranderbare
figuren, objectief te beschouwen.
Niemand ondertussen die in het tweede deel van S.A.M. Bottenheims officiële
standaardwerk het hoofdstuk leest, dat getiteld staat als ‘Luidruchtig Intermezzo’,
zal begrijpen waarover het eigenlijk handelt, noch waarom de auteur die episode
onmisbaar vond in zijn geschrift. De personnages van deze plotselinge onderbreking
der geleidelijkheid worden voorgesteld als baldadige kwajongens, rumoerige
kornuiten, herriemakers. Niet de moeite waard om hen met name te noemen; doch
onder wie een muziek-recensent was, die na de Zevende Symphonie van Dopper
‘een rauwe kreet’ uitstiet, waarop hij door de vertegenwoordigers der orde uit de
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zaal werd verwijderd welke hij pas weer betreden mocht na een nederige verklaring
te hebben ondertekend het nooit meer te zullen doen.
Dat de feitelijke toedracht van het geval in verschillende opzichten onjuist is
weergegeven, zal bedoelde muziek-recensent, vermoed ik, siberisch koud laten. Maar
voor zover hij nog illusies koesterde over de intellectuele rechtschapenheid van de
heer S.A.M. Bottenheim, heeft hij het restantje daarvan verloren, toen hij zag hoe
de historiograaf van het Concertgebouw omsprong met de beweegredenen, waaruit
het historisch geworden incident van 25 November 1918 is voortgesproten.
Want beter dan wie ook kan de archivaris van het Concertgebouw weten dat ‘de
rauwe kreet’ het onvermijdelijk gemaakte resultaat en slot was ener campagne, welke
de anonieme recensent sinds de zomer van 1912 ondernomen had in de Groene
Amsterdammer, tegen het artistieke beleid van Willem Mengelberg. Betrokken
recensent oordeelde enerzijds dat Mengelberg zijn persoonlijk welzijn op overdreven
wijze deed voorgaan boven de belangen der muziek, en anderzijds, dat Mengelberg
een kunst, ontstaan in Frankrijk, welke tijdens die jaren als een nieuwe lente de
wereld begon te verwonderen, tegenover Duitse maaksels ten achter stelde met een
laatdunkendheid, waaruit slechts schade kon voortvloeien voor Nederlands culturele
situatie.
Toen de oorlog van 1914 uitbrak en zolang hij woedde, werd de campagne van
ongenoemde recensent, die in deze strijd geheel alleen stond, aanmerkelijk verscherpt.
Bij de twee geciteerde hoofdmotieven voegden zich verscheidene andere. Het was
hem niet te doen om Mengelberg, die hij steeds eerde waar hij kon, dwars te zitten.
Maar hij had bespeurd dat Mengelberg aan zijn tweede dirigent Evert Cornelis
verbood de Franse muziek te dirigeren welke door hemzelf werd genegeerd. Hij zag
dat de muziek van Diepenbrock, die anti-Duitse artikelen had gepubliceerd in de
Groene Amsterdammer, verdwenen was van de Concertgebouw-programma's onder
pressie van Duitse overwegingen en bemoeiingen. Hij zag dat in verband hiermee
aan de verouderde, burgerlijk-naturalistische producten van Dopper een rang op de
Concertgebouw-programma's werd verleend, die niet in normale verhouding stond
tot hun waarde.
Op deze thema's, en nog enkele andere, heeft hij tussen 1914 en 1918 honderden
kleine en grote betogen geschreven, die alle terzijde werden gelegd door Willem
Mengelberg en zijn bestuur, met het machtige stilzwijgen dat bij hen gebruikelijk
was. Er bleef de ongenoemde recensent niets over dan het uitstoten van ‘een rauwe
kreet’ na Doppers bombastische en holle paraphrase van het lied Nederland let op
uw saeck. Onvoorbedacht trouwens. Hij was bij dit concert de enige manifestant en
de autoriteiten meenden, dat hij schreeuwde Leve Troelstra, die toen schrik
inboezemde. Als zij geweten hadden dat de Amerikaanse componist Souza werd
gehuldigd, zou de recensent misschien met rust gelaten zijn.
Dat protest had in het begin van December 1918 twee memorabele concerten ten
gevolge, welke overal waar men een juiste betekenis hecht aan ideeën, nobeler
herdacht zouden worden dan met zulk een koppige, domme poging tot
geschiedvervalsing als waarin de archivaris van het Concertgebouw en
ex-zaakwaarnemer van Willem Mengelberg zich uitsloofde.
Het eerste vond plaats in een volle Stadsschouwburg. Een beroemd en populair
violist (Alexander Schmuller) weigerde te spelen zolang de anonieme recensent daar
aanwezig was. De ene helft der hoorders schreeuwde: ‘Eruit!’ De andere helft:
‘Blijven!’ Hij bleef en de violist moest vervangen worden door de Eroïca van
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Beethoven, welke wellicht zelden zo direct magnetiserend heeft geklonken
(gedirigeerd door Martin Heuckeroth) als in de electrische atmosfeer van die avond.
Het tweede vond plaats in het Concertgebouw. Evert Cornelis, alvorens de
uitvoering te beginnen, richtte zich met onbehoedzame, maar redelijke en edele
woorden tot het publiek, ten gunste van de ongenoemde recensent die afwezig was.
Het kostte hem zijn ontslag. En slechts een figurant als de heer S.A.M. Bottenheim
zal niet de hoogheid kunnen waarderen van een dergelijk gebaar. Daarna - na tientallen
vruchteloze ovaties in de lente van 1919 - is Evert Cornelis vertrokken. Wie toen
behoorde tot de jonge generatie zal zich herinneren, dat men naar Utrecht ging (en
later ook naar Haarlem waar Van Beinum begon) om muziek te horen, die te
Amsterdam niet geoorloofd werd door Willem Mengelberg.
Het intermezzo is inderdaad luidruchtig geweest. Te oordelen echter naar de
representatieve composities welke bij ons werden geschreven daarvoor en daarna,
mag men geloven, dat ‘een rauwe kreet’ niet te vergeefs heeft geklonken.
Misschien is dit voldoende.
Wij zouden nog op het muzikale niveau verkeren van de Zweden, Noren, Denen
en de overweldigende meerderheid der Midden-Europeanen, wanneer dat allemaal
niet was gebeurd. Ik ben slechts benieuwd of een der vele musicologen, die wij
bezitten, ooit een zakelijk en strikt rechtvaardig verslag zal durven doen van
evenementen, welke een beslissende invloed hebben uitgeoefend op de oriëntering
der Nederlandse muziek.

Op weg naar Muziek
Het werd een nog ongeschreven gedicht waard, om aan het einde van de eerste
zomerse dag een treinreis te maken naar Arnhem. Dat was mooier dan elke olympische
ode van wie ook, mooier dan alles. Te midden ener belichting die over ieder ding en
iedere kleur waasde als een rag van vloeiend goud, renden de wagens dwars door de
feeërieke werkelijkheid van een nieuwe lente. Men had de genade hier onbekommerd
te kunnen kijken naar wat onbeweeglijk voorbijschoof. En eerst zag men neutraal,
als bij een boek dat pas begint, de wuivende blaren en sprieten, de gele bremstruiken,
de paarse bossen rhododendrons, de huizen, de hoeven met hun duizenden kuikens,
de ene romig blank, de andere rossig bruin, hun volle zeugen, de vergulde weilanden
met menigten kalveren en lammeren, de mateloze horizon waar altijd ergens de
blauwige regenboog welft ener brug, de boomgaarden oprijzend uit een bebloemde
aarde, de troepen kinderen, spelend in de buurt van een aanglijdend en wegratelend
station, onder die milde, rustige glans, welke reeds achter het vallen van de avond
een gelijke schoonheid beloofde voor de komende morgen, over het rozig witte zand,
oud als de wereld, de rood vlammige stammen der dennen boven de smaragden tint
van het mos, oud als het leven, en de stad aan de Rijn. Eerst bekeek men dat af en
aan zwevend immense schilderij met de vriendelijke vertrouwdheid die ligt in iets
gewoons. Maar geleidelijk voegde de ene aansporing tot een gevoel van verwondering
zich bij de voortdurend volgende, en immer weer een kleine verrukking stapelend
op een vorige, bracht die steeds aansnellende overvloed van souvereine bekoorlijkheid
allengs tot een gemoedsgesteltenis waar alle ding de gloed verkreeg van de koperen
pot in welke Tauler eens op een avond gelijk deze de stralen der dalende zon zag
glinsteren als een teken van het overweldigend onwaardeerbare dat wij goddelijk
noemen, en waarbij men, verbaasd, verrukt een zevende hemel te overschouwen,
nog slechts zeggen kan: Hier is iets herboren. Omdat er elders op aarde enkelen zijn
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die zo'n herleving, en de waardering ervan, willen met dezelfde intense en
intransigente drift, kon ik heel goed begrijpen dat zij wensen zulk een herrijzenis
bezongen, verheerlijkt te horen, en dat zij hun dichters bevelen dergelijk wonder te
verduidelijken aan ieder hunner medepassagiers, die het misschien niet bemerken.
Na zulk een bijna mythologische reis kwam men Arnhem binnen als in een feest. De
stad leek het decor ener ideaal gedroomde opera. Overal sproeide een fontein uit een
electrisch schijnsel, overal blonken lichtjes tussen de bloemen en het gras als grote
glimwormen in het zoele duister, overal gonsde een rumoer van vrolijke
behaaglijkheid, als de echo der klanken van een kermis in de verte. En overal langs
straten, welke de magiër Prospero na de storm had gemetamorphoseerd in fabels van
paleizen en fonkelende tuinen, welgezinde mensen die neuriënd of keuvelend de
kalme vreugde uitten van te leven na de ramp.
Maar wat konden wij, Hollandse componisten, mede-uitgenodigd om een Mijlpaal
te vieren, te midden dezer illuminaties aanvangen met onze compositietjes? Wie kon
daar wat van hopen of verwachten? Ik dacht weer aan de naïeve Nietzsche en zijn
bewering dat de muziek super-europees moest worden, dat zij moest kunnen
concurreren met de heftigheid der wilde dieren en de flamboyante zonsondergangen
van de woestijn. Hij redeneerde als een echt romanticus. Hij behoefde niet zover van
honk te gaan. Concurreer eens, zei ik tegen mezelf, met het crescendo van geluksbesef,
dat je toestroomde uit dat eenvoudige landschap waardoor de trein je voerde alsof
zijn machinist een tovenaar was! Concurreer in de concertzaal eens met een stad
welke haar panieken niet vergeet maar overwon! Ik zocht in het verleden naar iemand
die zulk een macht bezat. Doch ik vond er niet een. Het verleden was dermate anders.
Een menuet, een sarabande paste daar onder elke toenmalige omstandigheid. Maar
al die omstandigheden passen niet meer bij ons. Ik zocht in het heden naar iemand,
wiens accent nauwkeurig zou beantwoorden aan het gevoel van mensen, die tegelijk
blij en nog gekweld ontwaken uit een ontzinnende nachtmerrie. Maar ik vond hem
niet. Ik zocht naar iemand die met een ingeboren wijsheid al het betrekkelijke, het
ontoereikende genegeerd zou kunnen hebben (zoals Bach, Haydn, Mozart, Beethoven
dat deden) en die steevast koerste naar het blijvende, het onveranderlijke. Ik ontdekte
hem evenmin. Onze tijd stelt moeilijker eisen: Te geloven in de simpele geur van
een vlier, een acacia, en er dan nog mee te concurreren in tonen, wanneer men na de
folterendste plagen de mogelijkheid ener onbevangen verrukking weer gewaar wordt.
Misschien is totnutoe geen van ons aangeland tot zulk een innerlijk evenwicht dat
in zijn kern nog het uiterste geweld bergt, en daarnaast het tegendeel, de sublieme
orde, de opperste harmonie en zachtheid van het stukje aarde waarover een trein mij
reed. De mensen voor wie gecomponeerd wordt gissen dat nog veeleer dan de
componisten zelf, en in de grond van mijn hart lijkt het mij goed, dat zij ons, musici,
onder elkaar alleen lieten en de lokkende werkelijkheid verkozen boven onze
fantasieën waarvan zij bij ondervinding het schriele kenden of duchtten sinds lang.
Toch was het idee der leiders van de Stichting Sonsbeek 1949, die Maneto manifestatie van Nederlandse Toonkunst - vroegen een festival aan te richten van
uitsluitend Hollandse muziek, des te zeldzamer, des te opmerkelijker, des te
lovenswaardiger, daar zij vermoeden mochten dat hun opzet een slag in de lucht zou
blijken. Want om zo'n plan te laten lukken, zouden we allemaal eerst een beetje
chauvinist, of enkel maar wat zelfbewust moeten worden. Wij zijn dat nog lang niet.
Schijnbaar tot ons nadeel. Als wij echter leren te luisteren naar wat de mensen van
ons verlangen, zullen wij in elke miskenning voordeel vinden.
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Wij waren in die meer dan half lege zaal van het Arnhemse Musis Sacrum, om zo
te zeggen geheel onder ons, deskundigen in muziek. Maar wij hebben er kunnen
horen dat Margot Broeders (in het Concert van Zagwijn) wellicht de enige harpiste
is van onze tijd wier spel alles geeft wat wordt verlangd, en in zijn volkomenheid
zelfs meer dan men denken kan. Wij hebben er ondervonden dat Koos van de Griend,
plotseling weggerukt uit het leven, te vroeg gestorven is. Als hij nog een tweede
symphonie had kunnen schrijven na die eerste zou hij stellig boven al het breedvoerig
motievische dat vakmanschap bewijst, de voorkeur gegeven hebben aan de spontane
inventie welke niet maalt om techniek en slechts tracht naar directe zegging, even
overtuigend als de betoveringen van een zomerse nadag onder een Hollandse hemel.
Wij hebben er ook geleerd dat aan het Gelders Orkest, hoewel het in zijn samenstelling
gehandicapt is door onbegrijpelijke regeringsvoorschriften (het mag niet méér dan
56 leden tellen!) de verwezenlijking kan worden toevertrouwd van een nationaal
muziek-feest, waarvoor het aanzienlijk rijker begiftigde Holland-Festival zou
terugdeinzen. Al zijn wij te Arnhem onder ons, en zonder publiek, de werkelijke
mijlpaal, de juiste meridiaan is dáár, voor iemand ten minste die hem werkelijk vinden
wil.
Hiermee wordt niet bedoeld dat alles er het beste was. Maar dat het goede er een
kans kreeg tot bestaan.

De macht van Richard Wagner
De oude magiër, alchimist en mystagoog! Wij dachten voorgoed van hem af te zijn.
Wij meenden al zijn trucs en foefjes dóór te hebben. We verbeeldden ons dat die
Merlijn uit het woud van Broceliande geen vat meer op ons had en we lachten al
over de fakir-toeren, die hij vroeger uithaalde. We waanden ons daartegen immuun
in 't vervolg, en wij waren geen klein beetje verheugd over deze beterschap.
Want we hebben de oude Verleider een massa boosaardigheid en misdaden te
verwijten. Hij heeft ruim een eeuw geleden de ideeën en de mentaliteit gekozen die
in de loop der jaren de verderfelijkste, de onheilvolste bleken voor de geschiedenis
van Europa, voor de toekomst der wereld: het racisme, de rassen-theorie, het
anti-semitisme, het super-nationalisme, het metaphysisch pessimisme; en voor zover
hij deze wanbegrippen niet zelf uitvond, verleende hij door het hypnotiserende
bezweringsgeweld der muziek aan die funeste, rampzalige geestesziekten een
verbreiding, een virulentie, een dynamisme1), een besmettingskracht, welke zij zonder
zijn adhaesie, zonder zijn demonische propaganda nimmer verworven zouden hebben.
Met een onverflauwbare bezetenheid heeft hij zeventien jaar lang gewerkt aan een
vierdelig drama, waarin de ene catastrofe voortdurend de andere verwekt tot aan de
eind-catastrofe, die de ondergang is van alles en ieder: de wereldbrand. Met behulp
van de alchemie der klanken, door zijn kunsten van necromant2), heeft hij zijn eigen
persoonlijke geloktheid naar de catastrofe, naar de verslindende afgronden,
geüniversaliseerd, en met het onbedwingbaar accent ener oppermachtige suggestie
overgeheveld in de meerderheid zijner tijdgenoten en hun nakomelingen. Hij heeft
het ganse volk waaruit hij voortkwam, en een deel van andere naties ondergedompeld
in een verlokking naar de catastrofe. Hij druppelde ze in de oren van elk die horen
1) DGA: dynamische
2) necromant: een voorspeller der toekomst door het te voorschijn roepen van doden.
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wilde en zich niet verzetten kon. Hij was de eerste in het moderne Europa die een
muziek schreef waarover vele oude fabels verhalen doen: een ‘musique de perdition’,
een muziek van verdoemenis en verderf. Hij bereidde haar toe met alle vitaliserende,
champagniserende schijn der schoonheid. Zijn catastrofes waren magnifiek, zijn
afgronden subliem. En als gij hiervan weinig zoudt wensen te geloven, herinner u
dan, dat Hitler een adept was van de oude magiër; herinner u dan, dat er geen congres,
geen feest van Hitlerianen gebeurde zonder de medewerking van de necromant, wiens
formidabele wilsvermogens voortleefden als muziek, als lawinen van muziek.
Wij waanden, zei ik, ontoegankelijk geworden te zijn voor de listen, en de
kinderachtige poppenkasterij waarmee de dramaturg hen in beeld bracht. Terwijl het
bleke voorspel verliep van ‘Die Walküre’ (tweede deel der vierledige catastrofe) dat
een vlagende storm wil weergeven, dacht ik: ‘Zo iets simpels gaat tegenwoordig niet
meer. Zie maar wat Honegger en Pijper maakten van hetzelfde gegeven bij The
Tempest.’ Toen Siegmund daar de deur openstiet van een scheefhangend en bekend
décor, om juist als de storm bedaart, te komen binnenvallen, afgejakkerd, onder het
dak van zijn vijand, en daar met Sieglinde de gebruikelijke gebaren te verrichten
(een teug uit de drinkhoorn, een verliefdheid) in het tergend trage tempo dat de magiër
prefereerde, en met het eindeloze geduld van een kat die zit te wachten op haar muis,
dacht ik: ‘Zo iets houdt niemand meer uit in deze tijd’ en ik begon me te herinneren,
verbaasd, al de ongelukkigheid welke deze muziek gesticht had of hielp stichten met
zulke rudimentaire, armzalige middelen. Een eeuw Europese evolutie trok mijn oog
voorbij. Overal hoorde ik de toon van de necromant. In Engeland (Houston Stewart
Chamberlain), in Frankrijk (Gobineau), in Italië. Hij had de opera vermoord. Hij
entte ons de smaak van de dood. Hij verwoestte alle natuurlijke geluksgevoel. Hij
verpandde zich aan Bismarck. Hij verried zichzelf. Hij werd een burgerlijke kwezel
na op de barricaden ener goede revolutie te hebben gevochten. Ik kon mijn eigen
herinneringen niet geloven. Hoe was het mogelijk dat zo geweldige werking
resulteerde uit zo sjofele, miserabele muzikale en scenische oorzaken als die welke
ik hier wederom bijwoonde?
Tussen die herdenking flitste er dan plotseling iets zonderlings uit het orkest of
uit de zang. Het riep me terug naar de werkelijkheid. Maar hoe was die werkelijkheid?
Zij leek in de verste verte niet op de realiteit der Leidsestraat waardoor ik een kwartier
geleden naar deze Amsterdamse Stadsschouwburg wandelde. Het was de
werkelijkheid van dat conventionele, ouderwets plaatsjesachtige toneel, en van de
ongeloofwaardige actie die daar ontrold werd als een uiterst langzaam afgedraaide
film. Zonder 't beseft te hebben was ik er middenin, alsof ik er mijn hele leven had
doorgebracht. Hoe speelde de alchimist het klaar om me los te scheuren uit mijn
eigen realiteit, uit de dagelijkse realiteit der Leidsestraat, die opeens archaïsch scheen
geworden, sinds duizend generaties voorbij, en mij halsoverkop te storten in een dal
van tranen, weedom en wildheid?
Hij deed dat eenvoudig met een brok melodie welke uit zijn bezetenheid ontsteeg,
en die in de orkestbak of op 't toneel psychologisch exact en onvoorwaardelijk
verstaanbaar werd aangeheven door een zanger of door een instrument. Bijna altijd
weertrilde in die melodie nog de lichamelijke, de viscerale ontroering van het gevoelen
waaruit zij geboren werd. Toen zij de magiër kwam toegevlogen, had zij nog niets
intellectueels. Zij was pure, onberedeneerde schreeuw, zucht, zang, zoals de dieren
die uitstoten, en gelijk men soms hoort van mensen in nood, in smart, een heel enkele
keer in onverloste verrukking. De honderdvoudige quintessens der radiaties welke
een levend lichaam onder verschillende aangrijpende omstandigheden kan
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voortbrengen. Het intellectuele - het iriseren van zulk een melodische opwelling in
alle kleuren van de dag, de avond, de nacht, in alle tinten van de dramatische situaties
- deze hersenarbeid kwam pas later. En die kunst verstond de magiër, steeds
opgezweept door de sentimenten waarvan hij de formule had vastgelegd in enkele
noten, zó uitstekend, dat geen indruk, wanneer die melodie opdook, ooit geheel
dezelfde was als een vorige indruk, maar dat zij immer anders en immer sterk scheen
te kunnen duren.
Even dikwijls als zulk een roep uit het menselijk binnenste weerklonk, werd ik
teruggevoerd onder de ban van de necromant die dit een eeuw her zo gewild had.
Teruggedwongen in de huid van deze gekwelde schepselen en hun redeloze,
trouweloze, machteloze god, die, geobsedeerd door de catastrofe van ‘het einde’,
geen raad weet met zichzelf noch met zijn wereld, welke ‘herrlich zu sehen,
schrecklich zu sein’ is, naar de begrippen van de filosoof met wiens gedachten de
alchimist der klanken reeds samenvoelde toen hij nog in de wieg lag.
Tot welke graad het muzikale deel dezer opvoering van ‘Die Walküre’ overtuigend
en vol betekenis was, volgt als automatische consequentie uit onze directe
onderworpenheid aan zoveel onaannemelijke premissen. Het Concertgebouw-orkest
is in letterlijke zin onovertrefbaar geweest, omdat elk zijner tienduizenden intonaties
met een ongeloofelijke precisiteit bleek te beantwoorden aan het geluid dat men
instinctief verwachtte. Ik mag zeggen dat ik nimmer een dergelijke voortdurende
juistheid van expressie bijwoonde, dat ik nooit zulke violoncellen, zulk een
bas-clarinet, hobo, clarinet, bazuinen gehoord heb. Op de plaats waar ik luisterde
klonk het instrumentale ensemble altijd helder, licht, doorzichtig en nergens storend
voor de zangers, die allen voortreffelijk waren en van wie ik haast woord voor woord
verstond. Welk een onophoudelijke oplettendheid, welk een passie, welk een genie
zulk een resultaat van ongestoord stromende muziek vooronderstelt bij de dirigent
(Erich Kleiber) is onbeschrijfbaar.
Het grote, onnaspeurlijke geheim der negentiende eeuw schijnt mij te zijn dat
verderfelijke, onbruikbare ideeën geïncarneerd, verwezenlijkt en veralgemeend
werden door een componist tegen wiens tover ontelbare hoorders niet bestand zijn.
Om te doen als de struisvogels, om die betovering te ontkennen heeft geen zin. Dat
is dwaas en absurd. Die tot nu toe door niemand overweldigde hypnose (zelfs niet
door Debussy, nog minder door Strawinsky) moet overwonnen worden. Geen
loochening en geen geschrijf baten daartegen. Wie Wagner negeert kan niet tegen
hem vechten. Wie de kracht niet onderging, en erkent, van deze Azraël, van deze
engel, deze boodschapper des verderfs, zal haar niet beteugelen.
Onder deze reële gezichtshoek blijft de Wagner-Vereeniging vandaag nog
onmisbaar. Omdat het noodzakelijk is te bedenken hoe die alles verwoestende en
tegelijk alles verheerlijkende mentaliteit van negatief gemaakt kan worden tot positief,
van minus tot plus. In muziek, de oertaal van mensen en dingen.

Als men Oberon is
Wat zal ik mij herinneren, straks, wanneer alles voorbij is? Wat zou ik op een
bladzijde van marmer of brons willen laten schrijven, om de mensen die na ons
komen te doen weten hoe hier in het juiste midden der twintigste eeuw muziek
gemaakt werd?
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Allereerst, denk ik, een levensgroot ideogram van het gebaar, waarmee Eduard
van Beinum het openingsconcert gedirigeerd heeft van dit derde Festival. Wanneer
de voorstelling van mijn beeldhouwer nauwkeurig is, zal zij reeds uniek zijn onder
de gebeitelde fresco's van het verleden tot het heden. Zonder weerga. De lijnen der
gestalte zouden tegelijk de soepele zweving moeten uitdrukken van de valk of sperwer
terwijl hij boven in de lucht het land overziet, en tegelijk de uiterste precisie waarmee
hij een oogwenk later neerkomt op het gekozen punt. Een paar muziekinstrumenten
zouden het ambt aanduiden dat beoefend werd door die figuur, waarvan de wenk in
een stipje tijd is vastgelegd. En wie later dit stuk gestolde zang uit een verwoeste
grond opgraaft (wanneer er van het gezongene niets meer bestaat, zelfs niet de notatie)
zal zich met verbazing en een opwelling van naijver afvragen, zoals wij die bevlieging
vandaag nog voelen tegenover de Kithara-speler op een Griekse vaas, hoe de melodie
geweest zou zijn welke zulk gebaar wekte, en zoals wij vandaag nog tegenover een
dergelijk document, zal hij duchten nooit edel genoeg, nooit suggestief genoeg in de
bekoring harer levende kracht zich die melodie te kunnen dromen.
Aldus dirigeerde Van Beinum Mendelssohns Italiaanse, Pijpers Derde en
Strawinsky's Vuurvogel. Drie extreem verschillende weerklanken van de wereld.
Welk een wonderlijk land was het Europa der vorige honderd jaren! Nooit en nergens
in de geschiedenis der mensheid heeft men een zodanige gelijktijdige verscheidenheid
gezien in de openbaringen van het denkend intellect en van het zingend hart. Evenals
Wagner hebben ook Strawinsky en Pijper de gevaarlijke machten aangeroepen van
de duisternis, en hoor slechts hoe de symphonie van Pijper eindigt met een
bliksemende flits alsof plotseling alles in puin stort en wordt weggereten. Maar hoe
anders deed ieder hunner dat! En naast deze drie resonanties der aarde zou men
gemakkelijk dertig gelijkwaardige kunnen opnoemen. Welk een ongrijpbare afstand
ligt er tussen het eenvoudig geluksbesef, het ondanks alles wat men vrezen kan nog
gelukkig willen van Mendelssohn, en de symphonie van Pijper, die uiteenbarst als
de bom boven Hiroshima! Wie ooit een voorbeeld nodig mocht hebben om de fabel
te weerspreken dat ‘de Jood’ enkel destructief en negatief kan zijn, citere
Mendelssohn! Maar terwijl mijn gedachten zo rondgingen als een gevangene achter
zijn tralies, en terwijl ik luisterde naar het verrukkelijk tere kabbelen der houtblazers
in Mendelssohns pelgrimmars, naar menig fragment van Pijper dat aanruiste als
mogelijkheid van een betere conjunctuur der sterren, en terwijl ik de Berceuse volgde
van Strawinsky, zó echt, zó exact in haar gebroken tinten als een sprookje dat
werkelijkheid wordt, was er voortdurend een impressie die me zei: Je kunt vroegere
en tegenwoordige dirigenten zoveel bewonderen als je wilt, maar eigenlijk zijn ze
allemaal niet meer dan knap gepersonaliseerde maatslaanders. Zij behoren tot de
stramme, harde, barse, verbitterde periode welke wij achter ons hebben. Er is niemand
onder hen, niemand, die de zingende oer-melodie van een stuk muziek en haar
geheimste golving zo direct, zo getrouw, zo genuanceerd, zo spontaan voelt en haar
bewogen lijnen zo exact laat herleven als Van Beinum. Voortdurend dook de vraag
bij me op: of wij zulk een dirigent waard zijn, of wij hem verdienen.
Dit was de eerste avond. Wat te bewaren nu en wat te vergeten van de tweede, waar
de laatste opera werd uitgevoerd die Weber componeerde voor de Londenaars, om
aan zijn kinderen Max en Lexel een klein sommetje geld te kunnen nalaten? Want
toen hij eraan begon, was hij al zwaar ziek (t.b.c.) en na die opera twaalf keer in
Londen gedirigeerd te hebben, vond men hem dood in zijn bed op de morgen van
de dag zijner terugreis naar huis. Hij had zich verschrikkelijk moeten haasten om de
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bestelde muziek af te krijgen. Hij zou vast zijn blijven steken als hij uit oude
composities niet had bijeengescharreld wat hem een beetje bruikbaar leek. Er staat
zelfs een fragment in van zijn concertstuk voor piano. Bovendien had hij een Engelse
tekstdichter (zekere Planché) die hem stellig het gebrekkigste libretto samenflanste
dat de doorgaans lamentabele opera-literatuur heeft opgeleverd. Het is van een
onverklaarbare stumperigheid. Voor een onderwerp dat handelt over de hereniging
van twee gelieven had hij niet eens een liefdesduet los kunnen halen uit zijn
jammerlijke poëet. Hij kende heel goed de onbeholpenheid van zijn eigen werk. Hij
wist ook dat het enkele magnifieke episoden bevatte. Hoofdzakelijk was 't hem te
doen om dat erfenisje van een paar duizend pond. Hij heeft 't gehad, maar wat Max
en Lexel geworden zijn, weet niemand.
Welnu. Van het zeer betwistbare resultaat dezer treurige lotgevallen bewaren wij de
heugenis van een lange, genoeglijke zomermiddag. Het ergerde mij natuurlijk om
een stuk met veel parlando, dat in 't Engels gecomponeerd is, in 't Duits te horen
vertolken op een Holland-Festival, zoals het mij verbaasde dat de Fransman Monteux
na afloop der voorstelling door een vertegenwoordiger der Nederlandse regering
werd toegesproken in het Amerikaans. Er waren nog wel meer ergernissen. Doch
dat middeleeuws verhaal van Franse oorsprong, waar men als op een Arabisch
tover-tapijt in een seconde reist uit het Westen naar het Oosten, waar men slechts op
een rieten hoorntje hoeft te blazen om een koor van vijanden te zien verstijven in
stenen beelden, om de ijselijkste rampspoed te keren tot geluk, en de hele zichtbare
toneel-mechaniek die daarvoor nodig is, had een zo kinderlijk-naïef en ongestoord
verloop dat ik er hetzelfde ongeveinsd gemoed van kreeg als toen ik nog niet tot de
jaren des onderscheids gekomen was, en het ongelooflijke geloven kon.
Vanaf de geniale ouverture (uitstekend gespeeld door een betoverd, bijna
onherkenbaar orkest) hielp de muziek gewillig om sceptische mensen te
metamorphoseren tot kinderen, die leven in hun moment. Ik geloof niet dat iemand
der spelers geloofde in wat hij zong, zei of deed, en daarom juist werd die zanger
het ongelooflijke dat men aanvaardt omdat het onder onze ogen gebeurt. Welk een
paradox! Wat mij betreft, leek alles me even onvolmaakt als goed en zorgeloos
boeiend. Ik vond Jan van Mantgem als elfen-koning van een heel oud, karolingisch
prentje niet minder voortreffelijk dan Frans Vroons als traditionele ridder, die zijn
coloratuur-arabesken heel aardig verbroddelde. Alles heeft mij een prachtige
zomermiddag lang geamuseerd. Alleen voor Gré Brouwenstijn moet ik een
uitzondering maken. Haar grote, moeilijke aria ‘Ozean, du Ungeheuer’ zong zij tot
aan de slot-noot toe superbe, en geen der geselectionneerde solisten ener
Wagner-Vereniging zou dat beter hebben kunnen doen. Zij zorgde ervoor dat de
verrukking niet ontbrak, en dat Webers opera bij gevolg niet te duur betaald zou zijn,
al had ze een millioen gekost. Want verrukking is zeldzaam.
Elkeen kon zich daar gedurende een eeuwigheid van vier minuten Oberon wanen,
beheerder van een toverrijk. En ieder wie het lukte om tot de volgende avond koning
der feeën en van zeemeerminnen te blijven, zal zich in dezelfde nacht gespoed hebben
naar de legerstede op welke de minister sliep die Jurriaan Andriessen over de
Atlantische Zee zond, waar hij in de U.S.A. zijn muzikale voltooiing had te ontvangen,
en er de Berkshire Symphonies te kladderen. Hij zou die dommelende minister aan
beide benen hebben getrokken, aan de twee voeten hebben gekrieweld tot zijne
excellentie half wakker was, om hem toe te fluisteren als in een droom: ‘Hoor eens,
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uw edele hoogmogendheid, u hebt de jonge Jurriaan naar de Verenigde Staten gestuurd
om er zijn muzikaal brevet te verwerven. Zend hem nu voor minstens vijf jaar lang
naar het Trappisten-klooster van Achel, te midden van de eenzame Kempen, om er
gewetensonderzoek te verrichten. Gebied hem daar gedurende vijf jaar geen woord
te spreken, geen woord, geen klank te horen, en elke minuut tot zichzelf te zeggen:
‘Gedenk te sterven’ om te begrijpen wat leven is. Want die Jurriaan heeft talent. Hij
verbeuzelt, hij verknoeit dat talent in de vulgaire sfeer van bioscoop en radio. Hij is
misschien een nieuwe Mozart. Wie weet? Maar in zijn Berkshire Symphonies doet
hij niets dan even handig als slordig alles copiëren en pasticheren wat hij overal
gehoord heeft. Hij heeft geen greintje geweten en geen greintje oprechtheid. Verban
hem voor vijf jaar naar een Trappisten-klooster om er te leren wat het is geen eerlijk
mens te kunnen zijn, geen huichelend muziek-scribent, van wie iedere toon liegt.
Wanneer aan Jurriaan Andriessen dat zelfonderzoek niet wordt opgedrongen door
een ander, dan is hij verloren voor altijd. Uit eigen beweging schijnt die schoolse en
modern conformistische, papagaaiende jonge knaap daartoe niet in staat, hoewel hij
vijfentwintig jaar telt, als hij ten minste tellen kan. Toen Mendelssohn achttien was,
schreef hij zijn Midzomernachtsdroom, en Rimbaud zijn verzen. Wat Jurriaan
Andriessen tot nu toe componeert is n i e t s .
De hoorn van Oberon blazende zou ik ook wel aan Willem van Otterloo kunnen
vragen waarom hij op een Holland-Festival een stuk van Aaron Copland te berde
brengt als El salón Mexico. Hetgeen men daar hoort, wordt in de duizendste macht
overtroffen door een compositie (en ook door de onvergelijkbaar kunstige directie)
van een Duke Ellington. In de tiende macht nog door elke Roemeense of Slovaakse
rhapsodie van Europa. Ook Van Otterloo, evenals de minister, scheen nog slapende
te zijn en men zag geen kans om hem te doen ontwaken op die derde avond, waarvan
niemand iets heugen zal dan een hier zelden gespeelde symphonie van Mozart, die
door zijn vrouw verwant was aan Weber. Gelijk meestal was het verledene goed.
Waarom niet het tegenwoordige?
Vraag dat aan Zijne Excellentie.

Theorie over Philomela
Een nieuwe opera kan beoordeeld worden uit vijf gezichtshoeken: de tekst; de muziek
volgens locale, algemene en zuiver compositionele normen; de vertolking. Door deze
aspecten seriegewijs te behandelen hebben wij de meeste kans om tot een juist inzicht
te geraken.
Het libretto van Jan Engelman bezit poëtische hoedanigheden, die aan Philomela als
litteraire uiting een zelfstandige betekenis verlenen. De beeldende vorm, het
evocatieve woord, het rhythme en rijm geven aan de verzen een bekoring welke de
musicus zal lokken, doch die bijgevoegde muziek kan ontberen.
Een drama echter, dat boeiend werken wil op toeschouwers, is iets anders dan
bijna loutere poëzie. Het benuttigt elementen die eigen regels opleggen.
Wanneer de dichter een ‘koor’, een ‘rei’ aanwendt, gelijk de Grieken en Vondel,
dan behoort dat orgaan geïntegreerd te worden in de handeling. Het moet een functie
hebben, welke logisch verklaarbaar is. In Philomela wordt deze wet, die mij
onontkomelijk schijnt, voortdurend overtreden. Het koor reist met de personen mee,
zonder dat men begrijpen kan hoe of waarom. Men weet evenmin uit welk soort van
mensen het koor is samengesteld. Deze abstrahering hindert niet bij de lezing van
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het drama. Doch bij de opvoering vraagt men zich onvermijdelijk af: waar komt dat
koor vandaan? en men vindt geen antwoord.
Het zal bovendien altijd gevaarlijk zijn om het koor te belasten met de rol van
voorspeller, der actie en der psychologische gegevens, zoals dit geschiedt in
Philomela. Daarmee vervalt de factor van verrassing, van ontwikkeling, van spanning.
In plaats van geloofwaardiger wordt het drama onaannemelijker. Als wij volstrekt
niets ervaren van het uitdagend hoogmoedige liefdesgeluk tussen Tereus en Prokne,
behalve een korte vermelding bij monde van de koorleidster, hoe zouden wij dan de
catastrofe kunnen ondervinden als een billijke compensatie welke de goden met enig
recht mogen eisen?
Het schijnt mij niet dat enkel de lengte der monologen van Philomela de vele
stilstand veroorzaakt in het verloop der handeling. Deze immobiliteit lijkt me eer te
wijten aan de onophoudelijke terugkeer der hoofdpersonen in dezelfde, of nauwelijks
genuanceerde gemoedsgesteltenis, en met dezelfde muizenissen.
De kapitale fout evenwel ligt in het voorlaatste tafereel. Bij het begin van het
bacchanaal leeft de kleine Itys nog, die door zijn moeder en haar zuster vermoord
en geroosterd zal worden, om hem op een feestdis voor te zetten aan zijn vader
Tereus. Enige minuten later boodschapt de eerste wachter: ‘Het maal is opgedaan.’
En nog enkele minuten daarna zegt de vrouw tot haar man: ‘Gij zoekt uw kind? Gij
hebt het zelf in 't lijf geslagen...’
Bij 't lezen hindert zulk een snelheidsrecord niet van slachten, toebereiden, braden
en verorberen, want de fantasie gaat vlugger dan het licht. Op 't toneel ageert die
onmogelijkheid als het chemisch praeparaat dat een gefotografeerde prent onthult.
Het onaanvaardbare record maakt eensklaps alles wat voorafging en wat nog komen
zal kwakkel. Bij de metamorphose van de hoofdpersonen in nachtegaal, zwaluw en
hop, zien wij ons verlamd door een zó totale ontgoocheling, dat wij bespotten hetgeen
wij moeten geloven.
Beschouwd van een locaal, Nederlands standpunt, is de muziek welke Hendrik
Andriessen componeerde bij deze tekst niet overtrefbaar. Ik zie niemand in Holland,
die dat beter zou doen. Alles rolt als een trein over zijn rails, en met een continuïteit
alsof de hele weg vrij is en er geen signalen zijn langs de baan. Het orkest klinkt
steeds gelijk men verwacht, ook waar het soms verbaast. De instrumentale kleur
welke Andriessen bedoelde werd overal met zekerheid bereikt. De zangkoren munten
uit door een onberispelijke, aangename sonoriteit. Elke glans, elke schaduw is
nauwkeurig aangebracht. De solistische stemmen gaan met het natuurlijkste gemak
door het symphonisch weefsel. Er is geen seconde van onderbreking in de golfslag
der muziek. Alles getuigt van praktisch meesterschap, van een uiterst behendige
aanwending der gekozen muzikale grondstof. Ik zie in Holland werkelijk niemand
die Andriessen de loef zou kunnen afsteken.
Beoordeeld naar een continentale, Europese waardemeter (en een hogere bestaat nog
nergens) is de muziek van Philomela het best situeerbaar omstreeks 1900-1910. De
Wagneriaanse techniek en de Wagneriaanse expressie vormden toen het globale
klimaat. De hernieuwing, de uitbreiding, de verfijning van de muzikale substantie,
van het orkestrale palet, van de gedachten- en de gevoelsspheer, ondernomen door
de Russen en door Debussy, waren hier destijds niet volslagen onbekend, doch konden
enkel geassimileerd worden door een zeer kleine minderheid. Het algemene
intellectuele en psychische substratum bleef Wagneriaans, en werd in zijn kern
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nauwelijks gewijzigd door invloeden van Franck en de Parijse Schola Cantorum, die
zelf onder de dwang kwam harer vooroordelen. Mede wegens zijn afstamming en
wegens zijn arbeid als organist in een buitengewoon omzichtig evoluerend milieu,
heeft Andriessen de afstand tussen het heden van 1900 en een verder heden dat daar
reeds groeiende was, nooit genoeg kunnen verminderen om het eigenlijke der
toenmalige hernieuwingen te transformeren in gehele eigenheid.
Maar met onverschillig welke techniek, methode of stijl kan een goed kunstwerk
gemaakt worden. Het is geen noodzakelijk nadeel te vertoeven in de buitenste omtrek
van een cycloon, waar men tamelijk rustig de dingen ziet gebeuren. Andriessen moet
dan echter niet doen alsof hij bij het middelpunt van de wieling zit, alsof hij de storm
naar wil en welbehagen uitzendt. Men verzeilt dan onfeilbaar in een ijdele agitatie.
Bij de een zal die opgewondenheid lyrisch zijn, bij een tweede descriptief, of wat
anders. Bij Andriessen is zij pathetisch. Misschien omdat hij de ingeboren klank van
zijn hart altijd heeft moeten matigen. Misschien omdat zijn binnenste tot barstens
toe vol is van het nimmer uitgesprokene. Misschien ook omdat hij zich eenvoudig
maar inpraat (want hij is schrander genoeg om het onvoltooide van zichzelf te
bespeuren) dat menige ongeluwde, ongezegde hartstocht bij hem woelend huist. Hij
moge zelf dit onderzoek verrichten met een heldere kop. Ook Franck schiep op latere
leeftijd eerst iets goeds.
Het eind-resultaat is voor Philomela's muzikale deel geworden, dat bijna het ganse
stuk voorbijtijgt in een uniforme graad van gepassionneerdheid. Omdat men daaraan
spoedig went schijnt zij spoedig rhetorisch en gewild. Alles zweeft en zwemt in een
voortdurende habitus van hartstocht. Het tempo zelfs blijkt onveranderbaar. Of het
haastig marcheert of kalm, de hoorder voelt zich doorlopend in een andante moderato,
aan de buitenkant van het onweer. Andriessen's opera is vol melodie. Maar geen
enkele melodie heeft voldoende physionomie om zich te griffen in het geheugen. Er
is nergens een crescendo. Zelfs niet in het bacchanaal. Wanneer de wildheid paroxisme
moet worden tuimelt de componist in een vlakke herhaling. Cardinale fout en
desillusie. Geen der personen van het drama heeft een persoonlijke intonatie. Ieder
zwelgt in gelijke lyriek, in dezelfde ongedifferentieerde ontboezemingen.
Geen andere uitzondering op deze stelselmatigheid kan ik signaleren dan de
aanhitsende, de ontzinnende rhythmen die Andriessen vond bij de ‘Eerste Koorstem’,
aan 't eind van het vijfde tafereel. Hier was hij verwekkend componist. En wanneer
hij het éénmaal was en even, waarom zou hij het niet altijd zijn? Hij zal 't kunnen,
op voorwaarde dat hij zich bevrijdt van elk atavisme.
Er kunnen accidentele bezwaren geopperd worden tegen de scenische voorstelling
van Philomela. Maar in haar geheel, en tot in haar tekorten had zij een solide,
duidelijke, grootse, onbetwistbaar inheemse allure, en waar zij faalde toonde zij nog
een begrijpelijke zelfverzekerheid die rationeel motiveerbaar is. Het gezamenlijke
ensemble van de medewerkers had iets overtuigends, waarmee wij overal op de
wereld, 't zij in Parijs, in Londen of in Moskou, zonder aarzelen voor de dag mogen
komen als deugdelijke belofte van hetgeen mogelijk is. Naar de maat van dit mogelijke
scheen ieder die medewerkte in Philomela mij goed, en dikwijls uitstekend.
Consequentie en conclusie: De driehonderdjarige muziek-geschiedenis van Europa
(het enige werelddeel dat belangrijk is) telt nauwelijks dertig opera's die stand hielden.
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De opera is de moeilijkste aller kunstsoorten. Het zal stellig verdienstelijk zijn
wanneer wij volharding tonen.

Muziek als openbaring
Wij allemaal, meer dan duizend, die in Scheveningen de uitvoering bijwoonden der
Missa Solemnis van Beethoven, hebben ons aangewaaid gevoeld door de macht
waarover oude fabels verhalen en de Handelingen der Apostelen, wanneer zij de
vurige tongen van Pinksteren berichten. Men ervaart deze macht niet dikwijls in haar
werkende werkelijkheid. Men kent haar juist genoeg als legendarische hypothese
om haar te blijven verlangen. Hier was zij wezenlijk aanwezig, anderhalf uur lang;
men zou haar intensiteit en spanning hebben kunnen meten in ampères en volts, als
daarvoor apparaten bestonden gelijk voor een electrische vonk; zij was physisch
merkbaar voor iedereen.
Het gebeurde onder de meest onwaarschijnlijke der omstandigheden. Want de
concertzaal van Scheveningen, met haar ornamentiek van gegoten ijzer, met haar
acoustiek die elke klank vergruizelt en verdoft, met haar veel te nauwe podium waar
orkest en koor moeten samenhokken als de passagiers van een volle tram, is stellig
geen lokaal dat evenveel kans geeft om er een ongewone openbaring te krijgen als
de eik van Dodona of de Delphische tempel. Ook een zekere geur van onheiligheid
en extravagantie waarin sinds jaar en dag Beethovens grote Missa staat bij
schriftgeleerden en farizeërs, zeer positieve lieden die 't altijd beter weten dan God
en componist tezamen, was allesbehalve een uitnodiging tot autosuggestie of
verwachting van iets ongehoords, van iets dat doordringt tot de hardste koppen en
de dikste huiden. Zelfs verscheidene gewoon-muzikale factoren weerden de
gewilligheid af en verhinderden de overgave aan de gewaarwording die men
schoonheid noemt, de vereenzelviging met het moment waar de creatieve energie
begint.
Van de medewerkers was enkel het koor van de Radio-Unie zonder voorbehoud
prijzenswaard. Dit koor moet gerekend worden tot de beste culturele dingen die wij
op 't ogenblik bezitten. Het is mogelijk dat er ergens een equivalent bestaat van zo'n
vocaal ensemble, maar zeker wordt het op de aardbol nergens overtroffen. Partijen,
welke ruim een eeuw voor onuitvoerbaar gelden, zong het met een evident gemak,
met een twijfelloze vastheid, alsof het moeilijkste vanzelf ging. Ik was even verrukt
als verbaasd over die vloeiende, vrije, natuurlijke klank tot in de uiterste registers
van de stem en van de hartstocht. Zulke zwaarteloze overwinning van alle bezwaar,
zulke glans en gloed in de zachte of heftige bewogenheid, die veilig betrouwbare
zekerheid had ik bij Beethovens Missa Solemnis nimmer ondervonden. Onder de
vier solisten echter gaf slechts Annie Hermes eenzelfde indruk van evenwichtig en
harmonisch uit de muziek op te rijzen als prachtig getimbreerde alt, welke met
onstoorbare volmaaktheid zich ordent bij een volmaakt geheel. De sopraan van Corry
Bijster benaderde het opperste dat Beethoven vergt, doch zonder de bevrijdende
illusie te verschaffen van nog méér te kunnen wanneer de componist meer gewaagd
had. Naast beide zangeressen evenwel bleek Peter Pears een goed geschoolde
academische tenor, die dor en droog zijn aangeleerde les opzegt zonder een greintje
begrip van de tekst. De bas Emanuel List, blijkbaar gedresseerd voor Wagner-rollen,
ontwrichtte telkens het solo-kwartet, en zelfs de instrumentale schakering, met een
mooi, doch te brutaal, te animaal geaccentueerd geluid dat scheen aan te blaffen, te
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hinniken, te loeien uit een oude oer-tijd, en alle verhoudingen ondersteboven zette.
Ook tussen de uitmuntende elementen van het Residentie-Orkest waren er zeldzaam
hinderlijke onderdelen die ik met name zou moeten noemen (doch dat is de zaak van
Willem van Otterloo), wanneer het totaal mij niet verzoend had met momentane
gebrekkigheden.
Toch werden wij allen, niemand uitgezonderd, de vertrouwelijke confidenten van
Beethovens innerlijkste essens, ondanks zo vele materiële, en bijna onoverkomelijke
belemmeringen.
Hoe dat Beethovense wezen was, gedurende de vier jaren welke hij voor 't schrijven
van dit werk nodig had (op zijn toppunt van technische geoefendheid) zou men met
bijna wetenschappelijke accuratesse kunnen afleiden uit de intonaties, uit de
persoonlijke expressie waarmee hij de historische bewoording van de Mis, - dit wil
zeggen: van het antieke, erfelijk ingeboren Offer, van de geheimzinnige liefdedienst
en intuïtieve, organische mensen-plicht -, heeft toegelicht, vertolkt, vertaald, om zo
aangrijpend als iemand zich denken kon te verduidelijken wat hij, Beethoven,
rechtstreeks komend uit de oorsprong van het denken, begreep en als instinctieve
bedoeling opmerkte achter een traditioneel geworden, louter verbale formulering,
welke niemand toen nog verstond in haar kern, behalve hij.
Beethoven wortelde in het goddelijke. Hij kwam zonder omweg, zonder
vermomming voort uit dat geheim, die eerste aanvang. Op zijn werktafel stond onder
glas de eigenhandig geschreven primaire spreuk welke duizenden jaren geleden door
een Egyptenaar gebeiteld werd in graniet: ‘Ik ben alles wat er is, ik ben alles wat is,
wat was, wat zijn zal’ en hij wist dat hij die oudste herinnering van elk mens hervond
in zichzelf. Door de muziek die uit hem opbruiste, voelde hij zeer duidelijk dat er
nooit iets was, nooit iets zijn zou zonder hem. Ja, niets zonder Beethoven. Dit heldere,
acute bewustzijn van zijn kracht en van zijn zwakheid dreef hem beurtelings tot besef
ener machteloze verlorenheid, ener muurvast afgesloten beperking, beurtelings tot
de hoogste exaltatie.
Maar als iemand weten wil hoe een god zich denkt te midden van millioenen
vlammende gesternten die branden om een gedachte te kunnen doen verschijnen, als
iemand te kennen wenst wat een god, gezien door Beethoven, armzalig mens, verlangt
te worden en te zijn, hij luistere dan naar de muziek welke in afgesleten terminologie
de belofte hernieuwt van ‘de gezegende die komt in naam des heren’. Beethovens
god is belofte van een grijpbaar geluk, van een doeltreffend verlangen naar de staat
van verworven zaligheid welke ieder in zijn binnenste begeert. En als iemand
vernemen wil wat de God het meeste ducht, hij hore dan de schreeuw naar Vrede,
welke Beethoven uitstoot, alsof hij twijfelt aan de toekomende tijd, bij het Agnus
Dei, het Lam Gods, dat misschien tevergeefs zich offerde voor ons heil. Het is bijna
ongelooflijk hoe Beethoven anderhalve eeuw geleden, de oorlog, die voor hem slechts
locale, persoonlijke betekenis had, reeds beschouwde als het gevaar dat alles bedreigt
wat in het universum leven wil. Zo werd Beethoven actueler dan alle vroegere
profeten.
Wanneer een Holland-Festival tot iets kan dienen dat elk deficit compenseert, dan
zullen wij Carl Schuricht onmiddellijk moeten uitnodigen om met het Amsterdams
orkest, en in de bruikbare zaal van het Amsterdams Concertgebouw een muzikale
verkondiging te herhalen, welke hij als werkelijk musicus meesterlijk voorbereid en
geniaal gedirigeerd heeft te Scheveningen.
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Dat sinds jaren Beethovens Missa Solemnis hier niet hoorbaar werd, getuigt niet
van muzikale bloei.

Een Meester der Muziek
Zó maar, met een gebaar van de hand, een geweldig brok modern verleden weg te
vagen; zó maar, met enkele wenken, een hele menigte uit de vale woestijnen van de
twijfel, de ironie, de wanhoop, de walging, de hekel, te leiden tot in het midden van
't beloofde land, tot op de tinnen van een paleis waar de heerlijkheid der bloeiende
aarde langs alle kanten, nog verder dan men ziet, ligt uitgespreid; en zó maar, alsof
dat dansend gedaan wordt door de jonge David van Donatello, door de jonge Perseus
van Cellini, een gedrocht in ons binnenste te verdelgen welks aanwezigheid het
denken en voelen gedurende een kwart eeuw vergald of verlamd heeft; en zó maar,
met een ruk, ieder te herplaatsen in een levenwekkend geestelijk klimaat, waar elk
greintje materie de energie uitstraalt, de warme gloed van een even reële als ongekende
nectar; en zulk een integrale transformatie van ons huidige, wantrouwige, door en
door ontgoochelde wezen, eerst te verrichten met een spreekwoordelijk knusse
symphonie van Haydn, daarna te bevestigen met de symphonie van Gustav Mahler
welke aan de goedgelovigheid van hedendaagse mensen excessieve eisen stelt... geef
toe, dat de dirigent, uit wiens verlangen dusdanige krachten ontspringen, en op wiens
wens dusdanige weldaad van dionysische verheuging onafgebroken wordt
uitgestrooid, - geef toe dat een dergelijk kunstenaar gemaakt is van de kostbaarste
substantie. Gelijk de dichter La Fontaine, nadat hij toevallig een fragment van Baruch
onder ogen kreeg, aan ieder die hij ontmoette, vroeg of hij Baruch gelezen had, zou
ik vandaag iedereen willen vragen: Heb je Leonard Bernstein gehoord?
Als dirigent komt hij uit de school van Serge Koussewitzky, en hij is twee en dertig
jaar. De biografische inlichtingen van het programma vermeldden niet de plaats
zijner geboorte, noch het deel der aarde waar hij de indrukken ontving welke tijdens
de jeugd de grondslag leggen van het menselijk gemoed. Ik weet dus niet of de
merkwaardigste eigenschap die hij bezit: de volstrekt juiste verhouding, de algehele
waarachtigheid, de onvoorwaardelijke onderdanigheid tegenover de muziek, de
instinctieve, organische, onontkomelijke eerlijkheid, de spontane, totale assimilatie
met de muziek, nu reeds in een dermate ongerept zuivere kwaliteit kan opgeleverd
worden door een Amerikaanse bodem en een Amerikaans milieu. Want in het
hedendaagse, utilitaristische, geuniformde Europa lopen die bij uitstek
individualistische eigenschappen al sinds minstens twee generaties voortdurend
gevaar van gesmoord of kromgetrokken te worden onder de omstandigheden, en
wanneer Leonard Bernstein volmaakt ontsnapte aan nivellerende, standariserende
factoren, welke doorgaans voor talrijker en krachtiger gelden in Amerika dan hier,
zou deze bijzonderheid als eerste aanduiding geciteerd moeten worden van een natuur,
van een inborst, van een karakter, van een persoonlijkheid die absoluut hors série is,
buitensporig exceptioneel, origineel, authentiek, - kortom: van de hoogste orde.
Op deze soort van uitverkorenheid wijst zijn ganse dirigeren. Het getuigt tevens
van de opperste, technische precisie, van de nauwgezetste psychische intonatie, en
van de edelste innerlijke gerichtheid. In elk der honderden onderdelen van het
orkestrale apparaat heeft twee uur lang iedere accentuering der melodische lijn, ieder
tempo, iedere schakering der instrumentale groepen, iedere rangschikking harer
dynamische proporties geklonken als volkomen, als onverbeterbaar exact, en
luisterend met de grootste opmerkzaamheid scheen het mij dat ik iedere nuance nog
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accuraat bevonden zou hebben wanneer ik haar in millimicrons had kunnen meten.
Het is mogelijk dat hij Haydn meer via zijn intellect benadert dan door middel van
het intuïtieve, directe contact. Maar het resultaat was op infinitesimale kleinigheden
na hetzelfde, en onophoudelijk boeiend, want zijn intellect is van de eerste rang. Ik
begrijp de geleerde, bedachtzame lieden ook niet die Bernstein's opvatting van Haydn
hebben gegispt omdat zij gewend zijn aan een Haydn die verveelt, zeurt en indommelt
volgens klassiek, academisch recept. Zij moeten slechts een vage notie hebben van
de manier waarop Haydn in 't leven stond, en nog een flauwer begrip van wat goede
muziek altijd was en zijn zal: geen stilstand doch beweging, geen apathie doch actie,
geen sleur en geslenter, doch opwekking, verrassing, verwondering. Ten opzichte
van Bernstein's Haydn-weergave schaar ik mij zonder aarzelen aan de zijde van het
publiek, dat hem na Haydn toejuichte alsof ieder in zijn binnenste het gevoel had
van een blijde en onverwachte triomf. Hoe uiterst moeilijk zulk een zegepraal te
behalen valt met Haydn schijnen onze welmenende arbiters niet te kunnen gissen
noch waarderen.
Sommigen zullen zich misschien verbazen dat ik bij Bernstein grif een mimiek
aanvaard die ik bij anderen afkeur. Ik kan mij inderdaad vergenoegen met het soberste
en simpelste, wanneer het effect hiervan hetzelfde is als van de uitbundigheid. Ik
kan mij voorstellen dat een gebondener stijl elementen van superioriteit bezit, wijl
het maximum er bereikt wordt door een minimum. Wie echter niet blind is, zal hebben
waargenomen, dat Bernstein nu reeds de beide extremen van dirigeren in zich verenigt
en met een gewone natuurlijkheid de methode toepast welke hem op een gegeven
moment het doeltreffendst schijnt. Ik heb hem de overweldigendste, de overstelpendste
crescendo's zien verrichten zonder een vinger te verroeren, en alsof hij veranderd
was in een blok van zwart basalt. Ik heb Bernstein's mimiek gemotiveerd gezien door
de muziek, en hoorde de muziek gemotiveerd door het gebaar. Bernstein's mimiek
is niet een min of meer overbodig toevoegsel, oplegsel bij de klank, als een plakje
mahonie op vurenhout. Bernstein's gebaar roept de muziek. Omdat Bernstein's mimiek
altijd muziek creëert, altijd muziek van het zeldzaamste en tevens werkzaamste
gehalte - zelfs op plaatsen waar de componist in gebreke blijft - daarom houd ik
Bernstein's wijze van dirigeren voor echt, ras-echt, oer-echt, voor even echt als de
impuls waaruit souvereine muziek ook dan nog geboren wil worden wanneer de
componist faalt.
Wat ik gewaar werd bij Haydn kon ik verifiëren tijdens de Tweede Symphonie van
Mahler. De oudste gedachten van de mens over een laatste oordeel, over een glorieuze,
onsterfelijke herrijzenis der lichamen uit de bederflijke dood, - deze vroegste
zekerheden welke een mens zich verzon zodra hij verschilde van het dier, werden
door Mahler vertolkt in traditionele verbeeldingen. Qua muziek kunnen deze symbolen
nooit blijvend geldig zijn gelijk b.v. het ‘Laatste Oordeel’ van Michel-Angelo of de
‘jacht naar aardse geneugten’ van Jeroen Bosch, dat hangt in het steen-harde, en
steen-dode Escorial van Philips II. Wijl de componist deze twee polen van minus en
plus, van gruwen en betrouwen, van smart en vreugde, van mis en raak, omschrijft
met figuren die even begrijpelijk zich vertonen als algebra, en toch onduidelijk, toch
irreëel, moeten de gevoelens welke hij signaleerde in approximatieve tekens, telkens
weer hervoeld, herleefd, en verwezenlijkt worden door de dirigent, aan wie niets
wordt voorgelegd dan een abstract geheimschrift van hiëroglyphische noten. De zin
er van te ontdekken, het geweld en de betovering er van te ondergaan, te begrijpen,
en wederom tot gebeurende werkelijkheid te maken, tot iets wat men als 't ware
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betast, zoals Thomas het herrezen lichaam van de Christus controleerde, - dat is bij
Mahler's Tweede het ambacht van de dirigent.
In deze symphonie synthetiseerde Mahler de schrikbarende visie van
Michel-Angelo met de kinderlijk fantastische, anecdotische, pittoreske,
sprookjesachtige voorstellingen van Jeroen Bosch. Dat is gauw gezegd of beweerd.
Alle beletselen om daaraan te geloven, om daarop secuurder te vertrouwen dan op
de munt die wij in onze beurs meedragen, werden overwonnen door Leonard
Bernstein.
Het eigenlijk fantastische was, - in de zang van Roos Boelsma, van Dora van
Doorn, in het bijna vlekkeloze spelen van het Residentie-Orkest, het bijna
onberispelijk zingen van het Haags Toonkunstkoor, - het zo goed als ongelooflijke
dat Leonard Bernstein ons suggereerde met dezelfde kracht waarmee Mahler het
geheim van alle mens uitsprak: Wij komen uit het goddelijke en naar het goddelijke
zijn wij onderweg.
Niets misschien is vandaag onactueler dan zulk een voorspiegeling, zulk een fata
morgana dat in de wereld verscheen met de mens. Die antieke droom werd grijpbaar
door Leonard Bernstein. Er was niemand die twijfelde. Hoe zou men kunnen twijfelen
tegenover een feit? Ieder zag zijn raadsel opgelost in een belofte van geluk en in een
gloed van licht, die voelbaar werd, dus werkelijk. En wie zou iets actuelers, iets
bewonderenswaardigers, iets nodigers kunnen bedenken dan dat? Er is evenveel
toekomst als verleden in Mahler; evenveel heden als morgen in Leonard Bernstein.

Saldo van het Festival
Zoals gewoonlijk tegenover een goed gemonteerde machine heb ik geprobeerd na
te gaan, waarvoor zij gedraaid heeft. Dat is verreweg de beste waardemeter. Hij voert
regelrecht tot het punt van begin en einde, die als uitersten elkaar raken. Tot de
pyramiden; tot de kjökkenmöddinger; tot een onderaards hol met beschilderde en
gegraveerde rotswanden. Men begrijpt dan onmiddellijk dat wij, mensen, (of wij met
eigen spieren werken, of elke dag met milliarden mechanische horse powers), in
laatste instantie een toestel zijn om emoties en sensaties te produceren en deze vast
te leggen door middel van een of ander duidelijk en blijvend teken. Heel de rest van
wat er gedaan wordt of gebeurt, heeft slechts zin naar de mate van het symbool, dat
een gevoelen, een gedachte bestendigt.
Onder deze absolute en reële gezichtshoek beschouwd, moeten de zeven beroemde
dirigenten die op ons dertigdaags muziekfeest fungeerden, resoluut ingeschreven
worden op de linker pagina van het grootboek, de zijde van het debet. Zonder
uitzondering hebben allen zich bediend van min of meer oude, reeds lang bekende
tekens, en niets nieuws aan de bestaande toegevoegd. Te oordelen naar hun
gezamenlijk gedrag zou men kunnen menen dat omstreeks 1925 de muziek heeft
opgehouden te leven. Wanneer de muzikale leiders van vroegere perioden zich hadden
gedragen als de pleiade van fameuze kapelmeesters, die ons festival hebben
opgeluisterd, zou er een volstrekt ledig niemandsland liggen tussen 1525 en 1550,
tussen 1600 en 1625, tussen 1725 en 1750, tussen 1800 en 1825, of tussen andere
jaartallen uit het verleden, gelijk gij ze kiezen wilt, en ieder die een beetje geschiedenis
kent, weet dat zulk een onderbreking der continuïteit, zulk een kloof, zulk een
woestijn, na afloop der middeleeuwen, na omstreeks 1200 dus, in West-Europa
nergens kan worden aangewezen. Zijn w i j , hedendaagse vertegenwoordigers van
het antieke en primordiale bedoelen der dingen, zo brodeloos en haveloos misdeeld,
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zo nullig en knullig, of zo verweesd en zo verloren, dat zeven sterren van de eerste
rang geen componerend levend wezen meer vinden om er hun licht op te laten
weerschijnen? Wie toonde hier zijn gebrekkigheid? Wie was oorzaak dat op dit
festival een kwart eeuw van menselijk verlangen geen stem bleek te hebben? Wie
draagt de schuld van dit tekort aan adem, van deze verstikking? Zijn het de dirigenten,
de organisatoren van het festival, of de componisten? Ik wens dit niet eens te weten.
Wat zou dat baten, als men de enige is bij het constateren van een zorgvol feit, welks
enormiteit niemand ziet?
Charles Munch verbeeldde zich een concert te kunnen openen met een opgelapt
arrangement van Händels ‘Water-Music’. De schokken en rukken die hij als een
sidderaal uitzond over de kalm wiegelende golving van melodieën, die enkel maar
wilden verstrooien en behagen, neutraliseerden wat daarna kwam: Een ballet van
Roussel (Bacchus et Ariane), dat brillant is zonder een factor van directe poëzie te
bevatten; de Schelomo van Bloch, monotoon ondanks het prachtige spel van de
violoncellist Tibor de Machula; Daphnis van Ravel, welke meer op Richard Strauss
leek dan iemand ooit zou hebben durven vermoeden. Hoe kreeg Munch 't in zijn
hoofd om zich zo diametraal in tegenspraak te stellen tot alle historische, biografische,
psychologische gegevens betreffende Ravel? Met de diepste spijt herdacht men de
Daphnis-vertolkingen van Eduard van Beinum.
Aan Pierre Monteux werd de integrale uitvoering opgedragen der symphonie
‘Roméo et Juliette’ van Berlioz. Want ik geloof nooit dat hij deze taak koos uit eigen
beweging. Monteux is te intelligent om niet te beseffen dat de bombastische finale
dezer compositie door geen dirigent ter wereld te redden valt. Ieder kent de fouten
van het werk sinds ruim een eeuw. Wegens het artificiële en onhandige van de opzet
is ook de Proloog onaannemelijk, zelfs wanneer zijn koren en soli niet houterig en
vals gezongen worden, gelijk geschiedde op dit feest-concert. Wat onvergankelijk
is in Berlioz' symphonie, behoort tot het orkestrépertoire van alle landen, en hoe
aangenaam wierook altijd moge ruiken, ik geloof dat de mijne gemist kan worden.
Zijn triomfwagen begeleidend, zou ik Monteux liever gaan herinneren uit welke
daden veertig jaar her de roem ontstond en hem willen vragen of hij zich niet jong
genoeg meer voelt om voort te gaan als ontdekker en pionier, in plaats van te berusten
in het gebruikelijke.
De traditionele programma's van Carl Schuricht en Leonard Bernstein zouden
overal merkwaardig zijn geweest, omdat de eerste dirigent aan een gewantrouwd en
verwaarloosd meesterstuk, Beethovens Missa Solemnis, zijn rang hergaf in de
categorie van het onsterfelijke en onovertrefbare; omdat de tweede dirigent een zelfde
macht en durf toonde om een rehabilitatie te beproeven van Gustav Mahler en hierin
even onbetwistbaar slaagde. Maar hetgeen Wilhelm Furtwängler ondernam,
overschreed de grenzen van een geoorloofde zelfschatting. Hij kwam met de eerste
van Beethoven (pas fonkelnieuw verrukkelijk gedirigeerd door Kleiber), de derde
Leonore-ouverture, en de eerste van Brahms. Slechts een typisch Duitser is in staat
tot zulk een uitdaging; dit wordt gezegd tot Furtwänglers lof. Zij lukte echter niet.
Kort geleden heb ik hem geprezen wegens een geschrift over de kunst van het
dirigeren. Hij kent de theorie. Met zijn eigen personeel (de ‘Philharmoniker’ van
West-Berlijn) past hij ze misschien nog overtuigend toe in de praktijk. Ondanks vier
repetities evenwel haalde hij uit het Concertgebouw-orkest niet veel meer dan een
grove, ruwe klank, en na vier morgens oefening had nog geen enkel lid van ons
ensemble, dat nauwkeurig pleegt te reageren op de verschillendste temperamenten,
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kunnen wennen aan het voortdurend tremolando van Furtwänglers beide handen,
noch aan zijn even neurasthenische, grillige veranderingen van het tempo. De
ongeduldige lieden in de zaal, die reeds bravo en hoho riepen vóórdat zij nog een
noot gehoord hadden, waren blijkbaar verpolitiekt. Zij beschouwden hun wensen als
werkelijkheid. Noch hun wensen, noch die werkelijkheid kreeg een deugdelijke basis.
Rest nog Kleiber als zesde, Van Beinum als zevende der lumineuze pleiade. Geen
van beiden waagde zich aan iets actueels, aan iets van deze tijd. In hetgeen zij deden
wekte Kleiber een vlam, en Van Beinum een vuur of een vonk. Kleiber bij de Walküre.
Van Beinum in twee heterocliete en deels opportunistische programma's. Hij verspilde
het uiterste zijner menselijke vermogens aan een opgeblazen cantate van Rudolf
Mengelberg. Wat niets was maakte hij iets uit pure ridderlijkheid. Hij stortte daarna
in. De prijs die deze schijn ons kost zullen wij nader hebben te bezien.
Rest ook Willem van Otterloo in de leiding der tweede symphonie van Leonard
Bernstein, vol belofte getiteld The Age of Anxiety, de tijd der benauwenis. Wij zijn
inderdaad angstig over de toekomst. Maar geen zier van onze beklemdheid werd
door Bernstein uitgedrukt, zelfs niet vermoed. Hij kwam niet verder dan een
ongelooflijk oppervlakkig praatje over verschrikkelijk gewone aangelegenheden.
Geen spoor van genie. Nauwelijks een greintje talent. Niets dan geklets in muziek.
De schuld daarvan lag niet bij Van Otterloo. Bernstein is dirigent. Hij is herschepper
van wonderen, die hijzelf niet verrichten kan, en beter vroeg dan laat zal hij zich bij
die ontoereikendheid neer te leggen hebben met de hoop van later zijn verlangen
(dat echt is) te vervullen. Dat later zal komen. Maar vandaag is hij als componist
gelijk aan nul.
Rest ten slotte het Kamerkoor van Felix de Nobel. Op één avond gaf hij de enige
vier waardeerbare noviteiten van dertig dagen muziek. Een aardig en technisch
uitstekend gerealiseerd invalletje van Lex van Delden. Met evenveel genoegen
luisterde men naar Daer was e wuf van Sem Dresden; naar Wanderers Nachtlied van
Alex Voormolen. Men was niet geheel begoocheld. Men werd niet teleurgesteld.
Maar deze drie composities speelden in een onbepaalde tijd. Ver van onze zorgen.
De Canti di Prigionia van Luigi Dallapiccola daarentegen poogden ons iets mede te
delen over onze eigen tijd van gevangenis. Helaas! De teksten die hij vond waren
onbeduidend, niettegenstaande de namen (Maria Stuart, Boëtius, Savonarola) der
auteurs. De componist beweerde de vrijheidszin te verheerlijken. Was het hem
onbekend dat Savonarola meer boeken, meer kunstwerken naar de brandstapel
veroordeelde dan Goebbels, en dat hij daarom alleen reeds verdiende zijn schavot te
bestijgen? Dallapiccola's muzikale illustratie verongelukte door een soortgelijke
verblinding. Beurtelings donderde en weeklaagde hij in het vage. Hij heeft ons meer
dan honderdmaal de melodie herhaald van de Dies irae, dies illa, de middeleeuwse
voorstelling van de ondergang. Honderdmaal was te veel en niet voldoende.
Afgezaagd sinds Berlioz en Liszt, sinds honderd jaar! Meent hij ons daarmee te
lijmen? Als ongeluksvoorspeller scheen Dallapiccola onwaarachtig omdat zijn
catastrophen elkaar opvolgden als de gemengde berichten in een krant. Het gewone
van elke dag.
Dat was eigenlijk het enige nieuwe. Behoudens Philomela die geschreven werd
voor het jubileum van Wilhelmina, en niet voor dit Festival.
Is dat beetje toereikend? Was er levende muziek genoeg tijdens honderd concerten?
Als resultante van zoveel ingezette energie? Als logische, rechtvaardigende
compensatie? Als nodige uitleg van de draaiende machine?
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Ik betwijfel het, en zou het willen. Doch de vraag veroorzaakt al onzekerheid. Het
vierde Festival moet daarmee rekening houden, wanneer het niet wederom verlopen
wil voor niets of voor te weinig. Want het heeft nog geen physionomie.

Bij een Franse Symphonie I
Zolang de eerste symphonie van Olivier Messiaen niet geklonken had, miste men
een te belangrijk document om met voldoende inzicht een oordeel te geven over de
toestand der muziek in Europa en de rest der wereld, kort voor en kort na de tijd van
de tweede planetaire verbijstering.
De enige hoek waaruit nog iets verwacht kon worden als het bruisen van een
heftige en warme voorjaarswind, de ontdooier, de verwekker, was Frankrijk. Sinds
ongeveer vijftien jaren staat Messiaen daar aan 't hoofd van de laatste muzikale
vennootschap die een hernieuwing en een herleving beoogde, nadat alle vorige
ondernemingen (de groep der Six; het neo-classicisme van Strawinsky; de Neue
Sachlichkeit van Hindemith; het post-impressionisme der nakomers van Debussy en
Ravel; het post-primitievisme van Satie; het post-expressionisme of pointillisme der
leerlingen van Schönberg; en nog enkele andere epigonismen), reeds lang de duidelijke
tekenen getoond hadden van uitputting, vervlakking, fabrieksmatigheid, en de
verbazingwekkende onmacht om een geluid te brengen dat ergens beantwoordde aan
de zwijgende verlangens der mensen, en ergens aanvaardbaar bleek als zingende
uiting ener levende maatschappij. Zelfs niet in Rusland, ondanks de dringende
bemoeiingen ener overheid die het manco zag en wilde aanvullen. Zo spontaan
creatief en bewonderenswaardig veelvoudig de literatuur, de schilderkunst, de
sculptuur, de architectuur, de filosofie, de wetenschappen bleven evolueren, en zo
rechtstreeks zij zich lieten aanpassen bij het meest alledaagse gebruik (cubistische
affiches voor een bazaar; gepoëtiseerde advertenties in een krant, etc.), zo fantasieloos
dood, vervelend of hinderlijk, dikwijls beide tegelijk, sleepte de muziek zich voort
door alle landen van de aardbol.
Het zonderlingst is dat die kunst, van oudsher bekwaam om te magnetiseren, haar
aantrekkingskracht verloor onder de geregelde toejuichingen en de welgezinde
critieken van harer hoorders. Sedert ruim vijf en twintig jaar is er niet geprotesteerd
in een concertzaal. Tijdens die periode werden duizenden composities, zelfs de
buitenissigste, goedwillig ingehaald, maar geen twintig, misschien geen tien, bezaten
de geheime, immateriële substantie welke een werk doet duren, en geen enkele van
deze duizenden composities was typisch genoeg om ook slechts éénmaal de gedachten
en gevoelens te kleuren van hen die, als verre echo der grote voorbeelden, het
sensitieve décor laveren voor ons gewone, banale, lichamelijke, half-mechanische,
half-onbewuste bestaan. Het klinkend symbool van de tegenwoordige globale mens,
gevangen in een dwang-idee, schuifelend bewegend in zijn benauwend kringetje:
het Harry Lime thema, dat, hoewel geraffineerder dan het lijkt, lijfdeuntje werd van
een milliard onzer tijdgenoten, van u en van mij, of wij willen of niet, en dat elke
moedige bakfietser tevergeefs probeert te fluiten, stamt nog lijnrecht van Debussy
(gestorven in 1918), de laatste meester wiens muzikaal, melodisch materiaal rijk en
nuttig genoeg was om in kleine pasmunt te worden omgezet en te dienen voor de
courante behoeften der universele psyche. Wie zou dan durven loochenen dat het
practisch resultaat van de ongetelde noten welke sinds dertig jaar gepend en gedrukt
werden, miniem was en bijna nihil? Wat ik reeds observeerde in 1927, een herdenking
schrijvend bij de honderdste verjaardag van Beethovens overlijden, is vandaag nog
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geldend: Voort 't eerst in zijn geschiedenis, voor 't eerst sinds hij zich zijn smart of
zijn geluk herinneren kon, had de intiemste mens geen stem en zag hij zich sprakeloos
tegenover zijn diepste voelen dat een uitweg zocht en een bekentenis. Alsof de
verbindingsdraad met een centrum van werkelijkheid - maar niemand weet hoe - was
afgeknapt.
Te midden van dit verlies, en op het brekenspunt dezer bijna algemene stilte,
verscheen omstreeks 1935 Olivier Messiaen aan die einder van muziek. Hij werd
geboren op 10 December 1908 te Avignon, in de stad der Franse pausen, in de
omgeving van een fabelachtige, onwezenlijke en plotseling uitgedoofde luister. Zijn
moeder was de dichteres Cécile Sauvage; zijn vader leraar aan een gymnasium. Ik
las de verzen al der moeder - en met bewondering - terwijl ik nog niet wist dat zij
een kind maakte waarvan muziek verwacht werd. Haar woorden en haar rhythmen
hadden iets onstuimigs, iets profetisch, gelijk een wilde schim die tracht naar vorm.
Nadat haar twee jongens geboren waren (Olivier en Paul) verstomde de dichteres
alsof alles gezegd was. Maar toen de componist Olivier opdook meende ik te mogen
begrijpen, dat zij hem begeerd had als een voltooiing van haar zelf. Zijn naam en
voornaam luiden als een gelofte welke zij zelf niet had kunnen houden. Toen hij
negen jaar was schreef Olivier een stukje voor piano dat hij vermeldenswaardig
achtte in zijn ‘Technique de mon Langage musical’. Het heette ‘La dame de Shalott’,
een titel die waarschijnlijk enkel hij begrijpt. Dan vier jaar niets; waarna hij, verhuisd
naar Parijs, Villon becomponeert: dertienjarige, vroegwijze, redeloze knaap,
gefascineerd door de ‘Ballade der Gehangenen’. Vervolgens een beetje pittoresk
kleingoed: ‘de droefenis van een grote, witte hemel’, ‘Schotse Variaties’ en zo wat.
Als hij achttien is beginnen zijn mystieke aspiraties die hem nooit meer zullen loslaten.
Hij definieert ze beurtelings in hyper-romantische, beurtelings in theologische en
moraliserende formules: ‘Klokken van beklemming en tranen van vaarwel’ uit 1929,
‘Het Kruis, de Zonde, de Eucharistie’ van 1930, tot het ‘Kwartet voor het einde der
tijden’ uit 1941, met zijn ‘Liturgie van Kristal’, Vocalise voor de verkondigende
Engel, Afgrond der vogels, Lof aan de Eeuwigheid van Jezus, Dans van woede voor
de zeven trompetten, Wemeling van Regenbogen voor de Engel die het einde meldt
van de Tijd, - en soortgelijke aanduidingen waarvan de terminologie schommelt
tussen de ketterse woordenschat der Gnostiek, der Rozen-Kruisers, en der Katholieke
dogmatiek. Gelijk hij zelf zegt waren zijn leermeesters en beïnvloeders Marcel Dupré,
Paul Dukas, zijn moeder, zijn vrouw, ‘de Heilige Boeken die allenig de Waarheid
behelzen’, de vogels, de Russische muziek, de geniale Pelléas et Mélisande van
Debussy, het gregoriaans gezang, het hindoes rhythme, de bergen van Dauphiné,
‘met alles wat gebrandschilderd glas is en regenboog’. In de letterkunde zou men
hem kunnen situeren naast Villiers de l'Isle-Adam van het super-idealiserend drama
Axel, Joris-K. Huysmans van La Cathédrale en de occultist Joséphin Peladan; onder
de schilders in de buurt van Rouault; tussen de musici in de familie-kring van César
Franck, (Messiaen's vader was van Vlaamse oorsprong) als een jongere broer, die te
midden der warreling van auto's de laatste trein wil halen, maar hem op 't nippertje
mist, zoals dat gebeurt in de werkelijkheid en in de droom.
De dingen nochtans liepen hem bijzonder mee. Na het einde zijner studies werd hij
organist ener grote kerk, de barokke, pompeuse Trinité, een der weinige Parijse
bedehuizen die slechts bezienswaardigheden herbergt van de vierde, vijfde rang.
Toen Messiaen met enkele kameraden de groep stichtte van La Jeune France, welke
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naam hij ontleende aan een vereniging van romantische schrijvers uit 1830, had hij
nog niets gecomponeerd dan een klein aantal dunne bundels voor piano, orgel, zang,
hoofdzakelijk kerkmuziek en kamermuziek, waarvan de extravagante titels (‘De
dood van het Getal’; ‘de beminnelijke gast der zielen’; ‘het hemelse Banket’) meer
eigenaardigheid betuigden dan hun specifiek muzikale inhoud. Op een programma
dat vaagheid verbond met gewichtigheid, en onder zulke hoogdravende, inconsistente
motto's, lukte het hem niettemin (of juist hierom) een geduldige, ijverige aanhang te
verzamelen die standvastig was, zich langzaam uitbreidde, en na 1940 de Franse
débâcle ongedeerd overleefde, - zó sterk, zó taai werd destijds reeds gevraagd naar
een nieuw geluid, al ware het de schijn daarvan, terwijl de een flirtte met de jazz, de
ander met de achttiende-eeuwse vormelijkheid. Messiaen maakte ‘de malle oorlog’
mee, ‘la drôle de guerre’, zoals dat heette, de operette-veldtocht, waar alleen de
authentieken sneuvelden, die het idee dat zij hadden gehoorzaamden en verdedigden
met ernst. De besten, gelijk altijd en overal. Messiaen maakte ook de afzichtelijke
vlucht mee, waar de mannen te voet, de officieren in een auto (ik heb hen gezien en
gesproken) zich haastten naar hetzelfde verhoopte doel: een comfortabele
krijgsgevangenschap. Dat viel honderdduizenden tegen. Maar Olivier Messiaen
vertoefde slechts enkele maanden te Görlitz in Silezië. Precies lang genoeg om er
de kristallen liturgieën te componeren en het gewriemel der regenbogen van zijn
strijkkwartet voor het einde van de tijd, - dat voor hem nog niet geslagen had. In
1941 reeds wandelde hij door de straten van Parijs en werd daar aan het
Conservatorium bevorderd tot professor. Wanneer ik denk aan de waarlijk onmisbaren
(geen enkel musicus echter was er onder hen) die 's morgens te zes uur gefusilleerd
zijn in de grachten van de Mont Valérien, zou ik de bezinning kunnen verliezen.
Maar Messiaen mocht zich beschouwen als gearriveerd. In 1942 schreef hij parmantig
zijn ‘Technique de mon langage musical’ alsof hij metterdaad een eigen techniek en
taal had. In 1943 componeerde hij een vrolijk Rondo en de ‘Visioenen van het Amen’
voor twee piano's. Te weten: het ‘Amen van de Schepping’; het ‘Amen van de Sterren
en van de planeet met de ring’; ‘Amen van Jezus' zieltogen’; ‘Amen van de engelen,
van de heiligen, van de zang der vogels, van het Oordeel, van de Volbrenging’. Hij
zei ja en amen op alles wat reilde en zeilde, of het recht of verkeerd ging. Ik had nog
liever de onbenullige muziekjes van Satie, ‘in de vorm ener peer’, hoewel spot nooit
helpt. Niets van wat er buitenshuis geschiedde stoorde bij Messiaen de rust zijner
sferen en het vertrouwen in zijn poespas. Terwijl hun stad belegerd werd en op vallen
stond, disputeerden de theologen van Byzantium in dezelfde trant onder elkaar over
de sexe der engelen, en of Christus bij 't doen van sommige bezigheden, een
goddelijke dan wel een menselijke handeling verrichtte.
Zo was de muzikale en intellectuele positie van Olivier Messiaen, toen hij zich
zette aan de arbeid van zijn eerste grote orkestrale werk: een symphonie.
Hij had zich een bres gebaand dwars door de stevig verschanste stellingen van een
half dozijn arbiters, die sinds 1919 - tussen twee oorlogen aan welker kwade kansen
zij ontsnapten - de aesthetische mode regelden, de reputaties, een lome temperatuur,
een fictieve bedrijvigheid, een belichting van nacht-kroeg en aquarium, de illusies
van stromend water in een enge bak, en hun onderlinge belangetjes. Het was knap
gemanoeuvreerd van Messiaen om met zijn hoofd bij een hemels Banket en bij de
dood van het Getal in deze besloten club binnen te dringen als vertegenwoordiger
van iets anders, als afgezant ener toekomst die belovender beweerde te zijn dan wat
sinds dertig jaar vermolmde, verschimmelde, verschaalde, verrotte en verarmde onder
een fleurig en goedkoop tintje van zure of zoete zelf-ironie en zelf-voldaanheid,
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vergenoegde oppervlakkigheid, een luchtig of schamper airtje van après nous le
déluge en dat componeren van niet meer belang is dan 't ganzenbord, en even
makkelijk. Francis Poulenc zei van zijn splinternieuw pianoconcert (waarnaar wij
volgende winter zullen moeten luisteren, hier) dat de solist het kan spelen met een
pet op. Hij karakteriseerde zijn werk als ‘voyoucratique’, wat wij vertalen mogen
met ploertocratisch. Deze lieden beoefenen enkel nog het dollarisme. Zij
dilettantiseren alles, zelfs het ongeluk. Zij verschaffen zich lompen, om vermomd
als bedelaars, te gaan dansen in donkere, duffe kelders. Maar zij slapen niet onder
de bruggen van de Seine. Zij spelen asbelt en voddenrapers. Zij weten niet eens hoe
echt de flarde is van elk vod, hoe onnavolgbaar. Zij zijn in volle decadentie, met
gestopte oren.
Het lukte Olivier Messiaen om door te breken tot achter de staketten van dat
zorgzaam afgeheinde tuintje. Hij kwam er overheen. Zonder merkbare compromissen.
De hele kwestie was of glorieuze woorden hun belofte zouden houden, zowel voor
de gelovige adepten, voor de snobs en sceptici die reeds een glimp van mogelijke
grootheid wantrouwen, als voor degenen die niets wensen dan de echtheid der muziek.
Wie Maandagavond 24 Juli niet op 't Festival van Aix-en-Provence was, stemde
zijn radio af op een der vier of vijf golflengten waarin de eerste symphonie van
Messiaen werd uitgezonden over de aarde.
Enorm privilege voor de componist die steunt op de prestiges zijner natie. Wij,
Hollanders, kennen dat voorrecht niet, noch enige compensatie voor dat gemis. Het
Getal, en de barre macht van het Getal, zijn niet zo dood als de componerende
Messiaen zich geliefde te verbeelden. Maar wat hoorden de duizenden die luisterden
naar zijn eerste symphonie?
Daarover hierna.

Bij een Franse Symphonie II
Het feit alleen reeds dat Olivier Messiaen voor de orkestrale samenstelling zijner
symphonie veertien verschillende slag-instrumenten gebruikte, waarvan enkele (zoals
de maraca's, het Chinese bekken) in Europa nauwelijks bij name bekend waren, had
de verbeeldingsmogelijkheden van iedereen, 't zij vakman of amateur, al maanden
te voren geprikkeld tot een ijle en aangename activiteit, tot de verwachting van een
singuliere, onvermoede, meer dan magische roes.
Want door onze eigen, instinctieve herinnering (die dicht genoeg naast ons ligt
om werkzaam te worden: denk slechts aan het alarmgelui der klokken, aan het
ophitsende gebel van vroegere brandspuiten), of door wat wij menigmaal lazen over
de suggestieve macht van de trommen der Sjamans en andere elementaire kunstenaars
in steppe of oer-woud, weten wij, dat met louter rhythme, met niets dan gerhythmeerd
gerucht een totale muziek kan worden teweeggebracht, een muziek tegen welker
effect niemand bestand is, welker klank ieders gevoelen dwingend beïnvloedt. Wij
weten ook dat de beroemdste jazz-bands, die hele volkeren tevens bedwelmen en
oprakelen, voor het welslagen hunner massa-bezweringen niet eens de helft der
batterij van slagwerk mobiliseren die Olivier Messiaen nodig meende te hebben. Wij
weten dat een Debussy, Ravel en Strawinsky hun merkwaardige rhythmische inventies
dikwijls met nog minder materiaal realiseren dan de jazz-bands. Als de middelen,
welke Messiaen aansleepte, gerechtvaardigd zouden worden door het doel, en als de
gevolgen in een enigszins normale verhouding stonden tot hun oorzaak, kon het niet
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anders of men moest in die symphonie buitengewone, ongehoorde avonturen beleven,
van welke aard dan ook, maar op dit speciale terrein.
Omdat in de loop der historie het rhythme zich weinig en langzaam bevrijdde van
de rudimenten waaruit het ontstond, en omdat wij zijn macht kennen, intrigeert het
ons, mensen van heden, nog meer dan gisteren, wat er met dit essentiële onderdeel
der muziek valt te bereiken. En ik geloof wel, dat er na vijf minuten luisteren naar
de eerste honderd maten geen hoorder meer was in wiens gedachte niet het besef
ontkiemde van de treurigste ontgoocheling welke ooit door een componist werd
aangedaan. Zeker: men schuwde een voorbarig vonnis. De symphonie telt tien delen
en duurt tachtig minuten. Het was billijk om te hopen tot het slot. Maar gaandeweg
verscherpte zich de gewaarwording ener misgrijpende teleurstelling. Het werd hoe
langer hoe duidelijker dat Messiaen, die beweert de metriek der Hindoes bestudeerd
te hebben (welke misschien nog een tikje geraffineerder is dan de rhythmische
subtiliteiten der oude Grieken) een heel bos had omgehakt om zich een gewone,
goedkope wandelstok te verschaffen. Al de theoretische complicaties welke hij
spitsvondig uitkient, leveren niet het geringste practisch resultaat. Onophoudelijk
marcheert de muziek in gelid met reglementair bewegende armen en benen. Waarom
dan zoveel vernuftigheden, waarbij ieder op zijn tellen moet passen? Nergens krijgt
men een duw, een stoot, of een lichte bevlieging om even uit de sleur te raken. Nooit
heeft men de onnozel stereotiepe temple-blocks, de buizen die klokken moeten
verbeelden, de tamboertjes en de exotische rest der maraca's en dito (welke ik niet
eens bemerkt heb!) zo braaf conformistisch horen klinken. Geen verrassing; geen
schokje; geen por zelfs, die zo gemakkelijk schijnt. Men wist altijd een moment van
te voren wat er komen zou en wat ook kwam.
Deze onverwachte deceptie werd op zeer korte afstand begeleid door een andere die
even wrang smaakte.
Uit het feit alleen reeds, dat Messiaen herhaalde malen het voornemen aankondigde
om in zijn symphonie ‘grote gevoelens’ te vertolken, zoals vreugde, geloof, liefde,
‘die de muziek sinds haar oorsprong bezield hebben en onze decadente wereld zullen
redden’, had men afgeleid, dat zulke zeldzame impulsen (‘waarover iemand
tegenwoordig niet meer durfde praten’ zegt de auteur), enige sporen zouden nalaten
in de conceptie der melodie. Ieder immers van de voorbije meesters, aan wie de
onderscheiding ‘groot’ verstrekt werd juist omdat hij vrij banale opwellingen als
‘vreugde, geloof, liefde’, met behoud van al haar banaliteit verhief tot absolute
zekerheden, tot axioma's, tot waarheden, even onbederfelijk als de mathematische
redenering, ieder dezer grote meesters liet van die algemene gevoelens een typerend
teken na, waardoor niet enkel de schrijver doch tevens het geschrevene ontwijfelbaar
gekend kan worden als een voltooidheid, welke bij allen verschillend is maar steeds
volmaakt.
In geen enkel opzicht bezit de symphonie van Messiaen deze persoonlijke en
bovenpersoonlijke eigenschap. Het is mogelijk dat hij de gevoelens waarover hij
spreekt organisch ervaart; mogelijk ook dat zij slechts als rhetorische figuren in hem
rondgonzen, want overal weergalmt de lucht van zondagse liefde en vreugde, terwijl
alom, ten koste van onschatbaar geld en verspilde arbeid, onherstelbare haat en
onvergeeflijke tranen worden toebereid. Maar wat voor kennis Messiaen verworven
moge hebben over onmisbare cardinale en theologale deugden, - de muzikale vorm
waarin zij verschijnen, de melodie, tweede bestanddeel, naast het rhythme, voor het
vervaardigen van totale muziek, de melodie, natuurlijke volgroeiing van het rhythme,
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openbaart zich bij hem even vlak, even bleek, flauw, gedaanteloos, en ten laatste
even onbehulpzaam als zijn metrum. Gelijk de meerderheid der hedendaagse
componisten heeft hij geen nauwkeurig begrip van de wetten die de melodie sinds
mensenheugenis bestuurden en volgens welke zij wederom geconstitueerd zal moeten
worden om ‘grote gevoelens’ tot uitdrukking, tot directe ervaring te maken. Deze
wetten zijn niet minder strikt dan de regels van de logica. Doch in de ‘populaire’
muziek alleen worden zij nog opgevolgd, en de populaire muziek is de enige waar
‘grote gevoelens’ niet afstierven. Hoe meer de vernuftigheden van
accoord-verbindingen en de schilderachtigheden der orkestrering raken uitgeput en
tollen in een vicieuze cirkel, des te nodiger, des te onontbeerlijker wordt de studie
en de restauratie van die immemoriale wetten der melodie.
Olivier Messiaen echter heeft dit uit eigen beweging nimmer opgemerkt; en wie
zou het hem hebben kunnen leren, gedurende de periode zijner onderrichting, tussen
1920 en '30? Hij waant daarenboven nog dat men magie veroorzaakt door de talloze
herhaling ener gegeven formule, die op zichzelf weinig of geen karakteristieke
hoedanigheden bevat. Vanouds wordt dit procédé toegepast door primitieve volken
en kleine kinderen, zolang de intelligentie niet ontwaakt is of stagneert; zolang ook
wellicht de speeltuigen gebrekkig en onverbeterbaar zijn. Wij kregen daarover zelden
inlichtingen die men genoeg vertrouwen kan om er degelijke theorieën op te bouwen.
Maar omdat wij met ons intellect onmiddellijk door het procédé heenkijken is het
systeem bij ons in ieder geval niet bruikbaar met de obstinate, indolente,
mechanistische, maniakke halsstarrigheid, waarmee Messiaen naar de wijze van
Papoea's en Indianen en kinderen het aanwendt. Goden, engelen en duivels van
primitieve wezens mogen zich laten beïnvloeden door een monotone dreun. Voor
ons verraadt dat gedrens een deficit van het intellect, een immobiliteit van het gevoel,
en reeds bij de eerste keer verveelt dat terstond, want wij hebben enig recht om
veeleisender te zijn dan voormalige goden.
Ziehier de redenen waarom Messiaen's ‘grote gevoelens’ van vreugde, geloof en
liefde (welke hij tevergeefs probeert te verdelen in aardse en hemelse) geen
werkelijkheid werden, evenmin als door de kranten, radio's, kerken en overige oorden,
waar zij dag en nacht weergalmen.
Ik heb na deze desillusie zijn ‘Traité de mon langage musical’ niet enkel doorbladerd
maar consciëntieus getest. Tot mijn spijt moest ik constateren dat het een mengelmoes
is van gewichtigdoenerige, haast onbegrijpelijke zwetserijen, gelijk men die in
menigten aantreft bij de tractaten van middeleeuwse alchimisten en occultisten,
waarvan de analyse kregel maakt omdat men er nooit iets anders ontdekt dan een
lege dop of een holle kies - en de meest academische of lagere-schoolse definities.
Het zou misschien wel nuttig zijn om zulk een bewering te staven met bewijzen. Ik
heb er niet de moed toe. Want elk betoog zou nog onverteerbaarder uitvallen dan
Messiaen's geschrift. Ga eens uitleggen waarom het rhythme dat hij kwakzalverig
‘non-rétrogradable’ noemt (niet-terugkeerbaar) wijl het zonder te veranderen van
achteren naar voren gelezen kan worden - dus terugkeerbaar is! - geen enkel mysterie
bergt, en zelfs geen greintje van de versletenste tover! Ik weet nog niet met zekerheid
wat Olivier Messiaen is: een gewiekste charlatan of een naieve, onbewuste monomaan.
Met geen van beiden echter kan men discussiëren zonder te verzeilen in hun armoede.
Wij leven sinds 1914 te midden van de onwaarachtigheid. Wij weten het nauwelijks,
omdat wij ook leven te midden van valse profeten. Vanaf 1914, en opnieuw vanaf
1939, schreeuwen niet alleen millioenen doden - (geloven wij, wanneer wij hen
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begraven, betreuren en eren, dat zij onsterfelijk zijn, en dus nog wensen, of geloven
wij het niet?) - maar ook millioenen levenden schreeuwen om een beetje medelijden,
erbarming en gerechtigheid. Olivier Messiaen - onze tolk - componeerde alsof hij
hen niet hoort. Noch die doden, noch de levenden. Waar is de barmhartige Samaritaan?
Onvindbaar.
Niemand heeft doorgrond waarom Messiaen zijn tiendelige symphonie
‘Turangalîla’ titelde. Met een accent circonflexe s'il vous plaît op de i. Omdat die
mysticus dat aan niemand heeft verteld. Is het Peruviaanse of Hindoese taal? Bij alle
goden, engelen en duivelen uit een hersenschimmig verleden, wat kan ons dat schelen?
Messiaen achtte die pietluttigheid bedenkenswaard. Het is bovenmate ongelukkig,
dat er als muziek, als vox mundi, als actuele stem der wereld, zelfs uit Frankrijk dit
onbevredigend, bedrieglijk geluid komt. Tegenover zulk een onvoldoening kan men
even ontsteld staan als men onthutst zou zijn bij een bericht dat het einde meldt van
de tijd. Zou er werkelijk geen levende muziek meer geboren worden? Nergens?
Ieder die deze vraag durft beamen lijdt de nederlaag. Het wordt urgent dat zij een
gunstiger antwoord krijgt dan Olivier Messiaen geeft.

Over de grote gevoelens
De muziek ging met vacantie naar zee, bergen, tuinen en bossen. Het is pauze. Deze
korte stilte in een gewoon rumoer zou ik gaarne gebruiken om even na te denken
over de zaak der ‘grote gevoelens’, die terloops werd aangeroerd bij gelegenheid
ener Franse symphonie. Het onderwerp verdient aandacht, omdat het rechtstreeks
verband houdt met de voornaamste functies van ons bestaan en van de kunst.
Ten eerste dan: Wat zijn ‘grote gevoelens’?
Zo dicht mogelijk het normale gebeuren benaderend, kan men alle samenvatten
in de termen van lust en onlust, of toeneiging en afkeer. Zij zijn inhaerent aan het
leven. Zodra een microscopisch stofdeeltje zich door een autonome en onvoorzienbare
beweging onderscheidt tussen de rest der stof, geeft het onverholen blijken van
attractie en repulsie jegens de dingen die het omringen. Reeds het protoplasma,
kleinste en wezenlijke bestanddeel der levende cel, reageert met aantrekking of
weerzin op diverse mechanische, chemische, physische prikkels, en vertoont zo de
‘grote gevoelens’ door welke het zich laat richten om te kunnen duren. Op de laagste
trappen van het dierlijke leven zijn die gevoelens even weinig gedifferentieerd en
geïndividualiseerd als zij meestal zullen blijven in het plantenrijk. Hoe verder echter
het animale organisme zal evolueren - tot aan de vernuftigst bewerktuigde incarnatie
van de levenswil die wij, mensen, belichamen - des te veelvormiger en persoonlijker
zullen de ‘grote gevoelens’ zich manifesteren. Maar ofschoon zij allengs misschien
ontelbaar werden, alle niettemin - hoe men hen ook noemt, en elk onzer vindt zonder
zoeken honderden woorden ervoor - alle kunnen ongedwongen herleid worden tot
de termen van attractie en repulsie, van liefde en haat. Dit geldt voor de eencellige
infusorie-diertjes. Het geldt gelijkelijk voor de billioenen cellen waaruit de mens
bestaat. In ons diepste binnenste regeren en oriënteren ons slechts twee drijfkrachten
- hoewel veelvoudig gekleurd en benaamd: wij beminnen en wij haten. In myriaden
gradaties en intensiteiten. Onder zeer vele bewoordingen.
Nu de grondlijnen van ons onderwerp kortaf maar volledig getrokken zijn, kan een
tweede vraag gesteld worden. Om weder zo dicht mogelijk bij het gebeuren te blijven,
zal zij moeten luiden: Waarom is het wenselijk, nuttig of nodig, dat ‘grote gevoelens’
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door klank, woord, beeld of gebaar - door ‘kunst’ dus - worden te kennen gegeven
in de ruimte waar een mens vertoeft?
Vanaf de praehistorie werden bij elk volk der aarde de ‘grote gevoelens’ kenbaar
gemaakt door een begrijpelijk en treffend symbool. Maar alle beschouwingen over
die ‘kunst’, en over de redenen van haar ontstaan, werden geschreven nadat de
kunstenaar sinds lang zijn arbeid volbracht had. Bij de geboorte echter ener kunst
bepaalde de kunstenaar zelf niet enkel de wetten welke de schikking zijner materie
regelden. Hijzelf bepaalde eveneens de keuze der gevoelens, en ook het accent, het
timbre, de belichting, de bedoeling, de gerichtheid, waarmee, volgens zijn oordeel,
de impulsen welke hem dreven, moesten worden kenbaar gemaakt. Omdat slechts
uiterst weinig kunstenaars ooit iets zakelijks gezegd hebben over dit innerlijke proces
van keuze, schifting en voorkeur, weten wij niet, zullen wij nimmer weten of de
kunstenaars van een antiek en recent verleden deze gewichtige verrichting uitvoerden
volgens de wenken van het instinct en van de intuïtie, of volgens de besluiten ener
min of meer bewuste redenering. Het is vermetel om een grens te trekken rondom
de bekwaamheid van hen die wij ‘genieën’ achten. Misschien hebben zij de effecten
hunner uitingen met gewisheid, of met verlangen naar gewisheid berekend. Het enige
wat wij met volstrekte zekerheid kunnen constateren, is, dat die genieën uit een ver
en nabij verleden de ‘grote gevoelens’ welke zij vertolkten, en de bedoeling waarmee
zij hen kenbaar maakten voor hun medemensen, steeds hebben gekozen met intenties
van goedwillendheid - d.w.z. als een uitnodiging, een aansporing tot geluk, een
belofte van heil, of als een waarschuwing tegen ongeluk, een vermaning tegen onheil.
Tegenwoordig pas, dank zij de bewonderenswaardige vorsingen en vorderingen
der psychologische, psychometrische, psychosomatische wetenschap, kunnen wij
de functie der kunstenaars ten opzichte der ‘grote gevoelens’ verklaren en definiëren,
met een precisie die weldra geen twijfel meer veroorloven zal.
Zeer vele experimenten op tientallen diersoorten in de laboratoria van Europa en
Amerika, en zeer vele clinische observaties van mensen in de psychopathische
tehuizen der ganse wereld, hebben onbetwistbaar aangetoond, dat de ‘grote gevoelens’
van attractie en repulsie, van lust en onlust, niet enkel een gewaarwording opwekken
van ‘psychisch’ welbehagen of walging, van instemming of ontstemming, van goed
of kwaad humeur, doch dat de ‘grote gevoelens’ tevens in belangrijke mate de
lichamelijke gesteltenis bij dier en mens beïnvloeden, dat de ‘grote gevoelens’ en de
manier waarop een levend organisme hen tegemoet treedt, tot de factoren behoren
die gezondheid of ziekte determineren. Het zal daarom niet lang meer duren of de
sensaties en emoties tot welke een kunstenaar ons min of meer dwingend overhaalt,
of welke hij ons onthoudt, zullen met voldoende betrouwbaarheid beoordeeld en
gecatalogiseerd kunnen worden volgens een percentage van winst of verlies, van
voordeel of schade, dat hoorder en toeschouwer boekt die zich aan hen overgeeft.
En de kunstenaar zelf zal voor de eerste keer in de historie een criterium bezitten,
dat hechter is en onontwijkbaarder dan alle aesthetische of technische bespiegelingen.
Langs welke wegen dan ook (door middel van instinct, intuïtie of redenering) de
genieën uit een oud en jong verleden - van de zingende, trommende ‘medicijnmeester’
der primitieven tot aan Beethoven en daarna, - hebben deze lichamelijke (somatische)
inwerking der psyche, der ‘grote gevoelens’ altijd geweten, en steeds hebben zij
getracht positief te arbeiden als dokters, als geneesheren, als verkwikkers, als lenigers
van noembare of onnoembare pijn, als vermaners, als bemiddelaars van vreugde, als
schenkers van nectar, ambrozijn en overige elixers, waarvoor zij het recept met des
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te meer zorg samenstelden, daar zij wisten dat de ‘grote gevoelens’ onvermijdbaar
zijn en hun uiting een levensbehoefte. Toen Aristoteles (384-322, oude tijd) de wet
formuleerde dat de tragedie een Katharsis moest uitoefenen, een zuivering, een
reiniging moest teweegbrengen in het gemoed der toeschouwers, waren de geniale
dramaturgen Aischylos (525-456), Sophocles (495-405) en Euripides (480-406), op
wier werken hij zijn theorie baseerde, reeds langer dan een eeuw dood. En zelfs in
landen waar de naam van Aristoteles nimmer doordrong, is geen enkel voorbeeld
bekend van een kunstenaar die de stelling van de Griekse filosoof niet in practijk
bracht, en die tussen attractie en repulsie, tussen liefde en haat, lust en onlust, wel
en wee niet de juiste, heilzame keuze deed, terwijl hij ‘grote gevoelens’ vertolkte,
terwijl hij de medemens en zich zelf ontlaadde en bevrijdde van opwellingen die een
uitweg wilden om een evenwicht te vinden in een bekentenis.
Het is stellig merkwaardig dat het voornaamste kunstprinciep van een denker,
wien men soms verwijt dat hij door zijn strenge methodiek een later denken gedurende
meer dan duizend jaar heeft stopgezet, bevestigd wordt door de nieuwste bevindingen
der psychologie. Maar uit haar ontdekkingen vallen conclusies van een andere orde
te trekken, die passender zijn.
Om te beginnen: Sedert 1914, sedert 1939 worden wij heftiger dan ooit te voren
bestormd en geteisterd door ‘grote gevoelens’. Een aantal mensen in verscheidene
delen der wereld heeft een vloek op zich, een vloek op ons geworpen, die alle
mythologische of legendaire vermaledijdheid verre overtreft van de ‘heroën’, wier
doem de kunstenaars eertijds poogden af te wenden, uit te delgen in een epos, een
drama, een beeld, een schilderij, een roman, een gedicht, een muziek.
De vloek van 1914 heeft bij géén der representatieve vertolkers een exorcist, een
uitbanner, een bezweerder gevonden, die hem afwentelde of neutraliseerde. Ook niet
de vloek van 1939. Er zijn geen verzoeners geweest, geen genezers. Tot heden toe,
terwijl ieder rondloopt met een kwelling, een wroeging, een benauwenis die niemand
kan afschudden, - tot vandaag toe zien wij de primordiaalste attractie: onze ingeboren
neiging tot zelfbehoud, tot welvaren, en de primordiaalste repulsie tegenover lijden
en ramp, gesmoord, genegeerd, verzwegen. Ieder kunstenaar doet alsof hij met
stomheid geslagen is, of tot verstomming gedwongen, terwijl een aantal mensen in
verscheidene delen der aarde zich haastig gereed maken om een derde verdoemenis
over ons uit te storten. Onze eigenlijkste liefde, onze eigenlijkste haat verzuimen,
verzaken, verraden wij, en beiden, liefde en haat spoken allerwegen knarsend,
vlijmend in ons rond, kwetsen ons met duizend stekels, omdat wij zelfs geen stem
meer hebben voor de erbarming. Het zal niet de psychologische, psychosomatische
wetenschap zijn die ons verlost van deze marteling. Zij bewijst alleen maar hoe
noodzakelijk, hoe onmisbaar het is, dat de kunstenaars zich bekommeren over de
‘grote gevoelens’, en hoe slecht het ons gaat, hoe verloren wij ons weten wanneer
die zorg ontbreekt.
En om te eindigen: Kunst mag wel vermaak zijn, en moèt dat zelfs zijn; maar
nimmer spel. Slechts onverstandigen en zinnelozen spelen met de ‘grote gevoelens’
van leven en dood.

Muziek en Natuurkunde
Vele eeuwen lang, misschien wel sinds de ondergang der Griekse onafhankelijkheid,
misschien al wel sinds vroeger, heeft de kennis omtrent het materiaal waarmee musici
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arbeiden (het ‘geluid’) compleet stilgestaan, en men heeft moeten wachten tot
omstreeks het jaar 1700, alvorens er in deze wetenschap (de ‘acoustiek’, de
geluidsleer) enige vooruitgang kwam.
Terwijl de wetenschap gedurende die paar duizend jaren langzaam ronddraaide
in dezelfde cirkel, als een braaf paard in zijn tredmolen, richtten de componisten het
ideële magnifieke gebouw op, dat door iemand vergeleken is met een architectuur
welke men zou mogen noemen versteende klank.
Omdat verschillende zuiver intuïtief werkende componisten geleidelijk een aantal
louter innerlijke bevindingen te aanvaarden kregen, die de rede niet bevestigen kon,
en die met de officiële kennis zelfs in tegenspraak waren, hebben zij zich allengs
van de wetenschap afgekeerd en zijn hun eigen weg gegaan. Tussen componist en
natuurkundige groeide een verwijdering, die reeds aanzienlijk was ten tijde van Bach
en die onoverbrugbaar begon te schijnen bij de dood van Beethoven. Terecht mocht
de componist de mannen van wetenschap en wijsheid, die achteraan sukkelden,
wantrouwen en hen links laten liggen. Doch voor de onderstelling dat hijzelf,
Beethoven, als muziek-makend mens, de ‘hoogste openbaring’ belichaamde, kon hij
niet het geringste bewijs aanvoeren. Naar zulk een meester luisterend werd men pas
gelovig. Zodra een symphonie ten einde was bevond ieder, denker of dichter, zich
tegenover dezelfde dwingende en onbeantwoorde vraag: Waarop is dat allemaal
gebaseerd? Mysterieus feit: Enkele componerende mensen hadden iets gewrocht
waarvan nergens een waarneembaar voorbeeld bestond, en evenmin een waarneembare
verklaring. Dat gebeurde nog nimmer sinds er mensen waren; behalve toen zij in de
nacht der tijden metaphysische begrippen verzonnen als godheid en goedheid, die
zij nergens waarneembaar, nergens bewijsbaar zagen.
Deze achterstand van wetenschap bij kunst werd gedurende de loop der vorige en
der tegenwoordige eeuw ingehaald. Het bewijs van de geldigheid, de gegrondheid
hunner uitvindingen, de demonstratie dat de grote componisten als 't ware gearbeid
hadden onder het onzichtbare licht ener absolute waarheid werd geleverd. Tientallen
buitengewoon scherpzinnige geleerden, onder wie genieën als Galileï en Laplace,
intelligenties van de eerste rang als Sauveur, Ohm, Fresnel, Fourier, Helmholtz,
Doppler, Fizeau, hebben ieder voor zich, en dikwijls speurend op geheel ander terrein
dan de muziek, een aantal onderzoekingen verricht, een serie ontdekkingen gedaan,
welker ensemble het mysterieuze materiaal waarmee de componisten gearbeid hadden,
zo goed als volledig, tot in zijn diepste perspectieven ontsluierde, en tevens de steeds
oncontroleerbare intuïties van de creatieve musici bevestigde.
Kort voor de jongste oorlog kon een eerste synthese dezer uiterst omvangrijke
nasporingen vervaardigd worden door James Jeans onder de titel Science and Music;
spoedig daarna, tijdens de krijgsbedrijven, een tweede door Alexander Wood, onder
de titel The Physics of Music. Beide boeken zijn in onberispelijk Nederlands
overgebracht door Dr E.J. Dijksterhuis, en 't laatste verscheen vorig jaar bij de N.V.
Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij te Amsterdam, aan wie voor deze
uitmuntende, goed-geïllustreerde publicaties des te meer lof toekomt, daar het
onderwerp een beperkt gebied bestrijkt van lezers.
De verbinding tussen physica en toonkunst is dus hersteld; de componisten houden
op met tasten in de glans van clair-obscure visioenen; de geleerde onthulde hun ganse
geheim; van verwijdering mag verder geen sprake zijn; want alle schotten werden
afgebroken. Ongeveer niets ontbreekt in de geschriften van Jeans en Wood. Bijna
alles is er. Men leert er b.v. dat het maximale geluid van een orkest van 75
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instrumentalisten een energie vertegenwoordigt van 70 Watt, d.w.z. juist voldoende
om een electrische lamp van die sterkte te doen gloeien; en dat de pauk, (volgens
Jeans), de grote trom, (volgens Wood) - twee speeltuigen die voor hen schijnbaar
geen verschil maken - aan die uiterst bescheiden, verschrikkelijk ondoelmatige
kracht-verwekking deel heeft voor 25, de trompet voor 0.3, de menselijke basstem
voor 0.03 Watt! Men leert er ook o.a. de intensiteit van het geluid te waarderen in
benaming van ‘foon’, en de zonderlinge eigenaardigheden welke die intensiteit bezit.
Wanneer de helft van een tweeling schreeuwt met een luidheid van 60 foons, zou
dan iemand ooit gedacht hebben dat slechts 3 foons aan het kabaal worden toegevoegd
als ook de andere helft te krijsen begint, en dat, wanneer een docent in de
collegekamer een luidheid van 55 foons teweeg brengt, er tien nodig zouden zijn om
dat cijfer te brengen op 65, honderd docenten om te doen stijgen tot 75? en dat welke
geluidsbron ook (een vliegtuigmotor, een klinkmachine, een pneumatische boor!)
nooit de 130 foons kan overschrijden? Men zegt ons echter niet in welke ruimte die
foons berekend zijn. Zo sta ik voor geduchte raadselen wanneer Alexander Wood
de componisten uitnodigt om voortaan een ‘pianissimo’, een ‘fortissimo’ en overige
nuances te noteren in foons. Te geloven dat alle foons dezelfde zijn onder onverschillig
welke omstandigheid lijkt mij uiterst vermetel en in flagrante tegenspraak met de
meest dagelijkse ervaring. Een pianissimo verbeeldt voor de oren der wetenschap
een som van 40 foons. Maar welk musicus zal een pianissimo op dezelfde wijze (met
hetzelfde aantal foons) uitvoeren in de grote en in de kleine zaal van het Amsterdams
Concertgebouw? Men mag mij desnoods komen beweren, dat een vliegtuigmotor
van 3000 p.k., of een ratelende klinkmachine een zelfde som van foons bewerkstelligt
op een open veld, in de wijde hall ener fabriek als in mijn kamer van 80 m3. Geen
engel evenwel zal mij overtuigen dat d e i n d r u k van die foons voor elke ruimte
eensoortig is! Ondanks de wetenschap zou ik de componisten dus willen aanraden:
hoed u voor foons! Een vaag pp of ff lijkt mij veiliger.
Omdat in de twee synthesen van Jeans en Wood ongeveer niets ontbreekt (met
dat ongeveer reserveer ik het mogelijk onbekende, of onvermoede) verbaast het me
bijzonder geen van beide auteurs een verklaring te zien geven van het feit, dat een
klank die zich verwijdert zijn trilling schijnt te verminderen (dus daalt) terwijl een
klank die nadert zijn trilling schijnt te vermeerderen, dus stijgt. Het verwondert me
des te meer dat beide commentators zwijgen over dit merkwaardig phenomeen der
fluitend voorbijrennende locomotief, wijl met dezelfde mathematische redenering
die dit verschijnsel verklaart, de beweging van sterren en sterren-zwermen wordt
bepaald. De sensatie der fluitend voortrazende locomotief is niets anders dan de
verplaatsing der spectroscoop-strepen van het effect Doppler-Fizeau (naar de lage
‘tonen’ van het rood - naar de hoge ‘tonen’ van het violet) waardoor wij onderricht
worden over de individuele beweging der sterren, waardoor wij weten, dat het
Universum zich nog immer uitbreidt in de ruimte. Het verbaast mij, dat zelfs Jeans,
sterrenkundige, zich de onmetelijke belangrijkheid, het gepeilde raadsel van dit feit,
niet herinnerde. Zonder de bewonderenswaardige formulering, die Doppler, 1803
geboren te Salzburg, 1853 gestorven te Venetië, in 1842 voor altijd onveranderlijk
boekstaafde, zouden wij niet enkel niets begrijpen van dat wisselend fluiten ener
rennende locomotief, maar ook niets van de ren der hemelbollen. Zo vindt men
letterlijk ‘alles’ in het geluid, in de muziek. Beethoven die wist dat muziek gelijk
staat met de hoogste openbaring, vergiste zich niet. Bij de oorsprong der dingen blijkt
de muziek zodanig aanwezig dat men gerust zeggen kan: De oorsprong - de beweger
en beweging van alles - is muziek.
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Wat echter is muziek? Niets dan een trilling der lucht waardoor zij voor mensen en
horende levende wezens verneembaar wordt; of trilling in het luchtledige, wanneer
zij zich als zichtbare of onzienlijke straling van licht verkondigt in het geheim of
openbaar. En waartoe kan tegenwoordig alles herleid worden? Tot een trilling van
iets stoffelijks.
De wetenschap benadert, doorgrondt alle begin van de eerste oorzaak, maar
bevroedt en begrijpt ze nog niet. Zij noemt heden een trilling naar de naam van Hertz.
Het is niet volstrekt noodzakelijk om zich daartegen te verzetten. Doch wie ontdekte,
wie zag voor de eerste maal in de geschiedenis van het intellect de trilling? Was het
Galileï of was hij het niet? Als hij het niet was moet dat bewezen worden. Als hij de
werkelijke vinder is behoort het begrip van trilling zijn naam te dragen. Ik heb geen
enkele animositeit jegens Hertz. Ik heb slechts een onbegrensde bewondering voor
Galileï, die, door de algebraïsche, onveranderbare definitie van de trilling, niet enkel
het wezen definieerde van de muziek, doch de essentie van alles wat is.
Een momentane wetenschap schijnt zulke realiteiten te verwaarlozen. E pur si
muove! Voor de denominatie der trilling moet men, om in de realiteit te blijven, de
naam opeisen van Galileï. Noem de trilling G. of Gal. Zoals men A zegt voor Ampère
of C voor Coulomb, Volt voor Volta, O voor Ohm. Want ja of neen, heeft Galileï,
toen hij in de kathedraal van Pisa op zeker ogenblik een altaarlamp zag schommelen
het princiep ontdekt - en geformuleerd - van de slinger, van de trilling?
Als de verwijdering tussen wetenschap en muzikale kunst werd opgeheven, is ook
het oude wantrouwen verzwakt van scheppend toonkunstenaar tegenover de voorheen
altijd achterlijke geleerde? Ik kan mij dat niet op goede gronden verbeelden. Noch
Jeans, noch Wood beheersen hun onderwerp. Niet de een, noch de ander heeft een
overzichtelijke kijk op de muziek. Geen van beiden vroeg zich ooit af waarom zoveel
duizend jaar lang het accoord dat wij ‘reine drieklank’ noemen niet ontstaan is en
bijgevolg niet klonk. Geen van beiden interesseert het waarom op een zeker tijdstip
de kleine septiem van een grondtoon gehoord en geschreven wordt door de
componisten. Of de grote noon. En de rest der klanken die componisten
verwezenlijkten.
Een zekere afstand bestaat nog tussen kunstenaar en geleerde. Om hem te
overbruggen zou de hele materie anders behandeld moeten worden. In deze volgorde:
Wat is geluid? Hoe ontstaat geluid? Hoe verplaatst zich geluid? Hoe constateert men
de verplaatsing van geluid? Wat is, hoe is m u z i k a a l geluid? Hoe gebeuren de
verschillende soorten van muzikaal geluid? En waarheen doelt elke trilling, al wat
ontdekt, al wat gecomponeerd is?
Beide schrijvers bekommeren zich hierover nooit. Op voorwaarde dat zulk tekort
in acht gehouden wordt kan men zich door hen laten onderrichten. Steeds bedenkende
dat eerst de schoonheid er is, en daarna haar verklaring.

Raadsels voor een dirigent
Omdat ik pas kort geleden, bij Mahler's Tweede, de excessieve gaven van Leonard
Bernstein als dirigent gesignaleerd heb zonder enig voorbehoud in de bewondering
die hij verdient, noch voor de kwaliteit van het enthousiasme dat door hem ontstoken
wordt, zou het uiterst brillante concert waarmee hij op 7 September het Amsterdamse
seizoen opende, geen nadere vermelding behoeven dan de herhaling van een
onbeperkte lof, als hijzelf me niet aan 't speuren had gebracht naar enkele
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eigenaardigheden van de moderne dirigeer-kunst, bij welke men, ook nog wanneer
zij vervoeren, blijft twijfelen aan haar noodzakelijkheid, aan haar wenselijkheid zelfs,
en menigmaal de toegang versperd vindt tot het enige doel van alle muziek: een
onbevangen, een onvoorwaardelijke opgetogenheid.
Bernstein kent stellig, en wil stellig deze door Schopenhauer en Nietzsche
beschreven ontheffing aan elke zwaarte, die bevrijding van elke smart, die
transformatie van het ganse organisme in een registreer-apparaat van geluksgevoelens.
En dat hij deze door niets geëvenaarde effecten der muziek evengoed kent als wil,
en evengoed door middel van het directe inzicht als door middel van de redenering,
onderscheidt hem juist van de virtuozen op wie hij lijkt en waarmee hij zou kunnen
worden verward.
Ofschoon 't paradoxaal klinkt, zou ik durven zeggen, dat hij in zijn schaarse
momenten van onechtheid (als hij iets mimeert wat bezijden de muziek, bezijden de
waarheid gaat) nog echt is. Dermate blijkt hij getrokken en gedreven door de intieme
essence, door de energie in haar louterste staat, door de potentiële mogelijkheden
welke schuilen achter de noten van alle muziek, zelfs van een muziek, die dat opperste
slechts approximatief verwezenlijkt in haar tekens. Ook daar nog raadt Bernstein het
verlangen dat geen werkelijkheid kon worden wegens een of ander tekort. Hij tracht
dus altijd, en instinctief, naar het onmiddellijke contact met de muziek zoals zij steeds
zou moeten zijn, en hij wil nog die muziek ook waar de geschreven noten naar die
maximale sensaties wijzen zonder hen te kunnen bereiken. Hij toont aldus hoe er
iets in hem ageert, onduidelijk doch machtig, dat nu reeds verder streeft dan alle
muziek die hij kent. Hij toont daardoor dat hij een factor is van muziek, gelijk
Schopenhauer en Nietzsche haar begrepen toen zij haar zagen als de hoogste uiting
van ‘het genie’, d.w.z. een belichaming van de eerste drang die de dingen tot leven
beweegt.
In de vage hoop, dat wij elkaar verstaan, zou ik Bernstein hierna willen vragen,
waarom hij elke muziek vertolkt met enorme hoogspanningen welke tijdens het stuk
weliswaar wisselen, doch waarvan het uitgangspunt ongeveer steeds hetzelfde blijft.
Hij staat tegenover het orkest en de hoorders als een cyclotron die alles magnetiseert
wat geleidbaar is. Dit kan op het physiologisch plan buitengewoon prikkelend,
vivifiërend, stimulerend werken, als een ruime dosis ozon of zuurstof. Wijl Bernstein's
gesteltenis zuiver blijkt, ongeveinsd, spontaan, zal zij immer boeien, zonder te ergeren.
Maar op het artistieke plan riskeert deze systematische potentieel-vermeerdering,
deze survoltage voortdurend vergelijkbaar te worden met de misrekening van een
acteur of regisseur die Romeo, Titania, Prospero zou spelen in dezelfde visie, dezelfde
accentuatie als Othello, Macbeth of Lear.
Natuurlijk is een dergelijke verwringing der gestalte minder tastbaar te bemerken
en te bewijzen bij muziek, waar alle opgeroepen phenomenen zich voordoen in het
abstracte, in het onnoembare, dan bij het toneel, waar ook het meest fantastische nog
gebeurt in het concrete. Maar hoewel verholen, en misschien onaantoonbaar, is de
vergissing toch aanwezig met haar nasleep van onvermijdelijke ontgoochelingen.
Schumann's tweede symphonie b.v., die sedert jaren in onbruik raakte wegens de
vele zwakheden van haar muzikale inhoud, welke men vroeger niet bespeurde, kan
door een rijkelijke injectie van nerveuze electriciteit uiterst gemakkelijk gevitaliseerd
worden, en zulke composities lenen zich des te beter voor een monter schijnbestaan,
wijl haar persoonlijke plastiek en gehalte, beperkt tot een minimum, geen eigenlijke
schade lijden. Zoals ik zei, is de handelwijze van de dirigent ongehoord interessant.
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Eerst bij 't laatste accoord ontwaart men het frappante verschil tussen de overdadig
in werking gestelde expressie en de wezenlijke impressie. De middelen overtreffen
verre het doel, en terwijl de een zit met een dode mus, ziet de ander hoe de berg een
muis baart.
Ervaringen gelijk deze mogen echter niet gebezigd worden als argumenten tegen
een vermeerdering van het globaal gebruikelijke potentieel. Vele componisten
verdragen een survoltage niet slechts uitstekend, maar zij vergen het zelfs. Men mag
veilig zeggen, dat de spanning die nodig was voor het componeren van de finale der
Negende, totnutoe nimmer gerealiseerd heeft kunnen worden door een dirigent. Ik
wil Leonard Bernstein dan ook enkel de gevaarlijke kant ter overweging geven van
een electriserende dirigeer-methode die betrekkelijk recent is, die nog verkeert in
het experimentele stadium, en waarvan de doelmatigheid exacter kan worden bepaald
door een zakelijke analyse dan volgens de maatstaf van een sensationeel applaus.
Het valt niet te ontkennen geloof ik, dat Leonard Bernstein bij elke muziek een
orkestklank te voorschijn brengt die altijd is wat men fonkelend, tintelend,
sprankelend, fosforescerend zou kunnen noemen, stralend, lichtend in elke vorm,
zowel in het geruis van een zephier als in het geraas van een orkaan. Bernsteins
geaardheid is uitsluitend positief. Alles wat hij voelt en denkt geschiedt bij hem
organisch onder het teken plus, en als zodanig reeds is een zeldzame verschijning
als de zijne onwaardeerbaar. Wellicht wegens die uitsluitende gerichtheid naar
constructiefheid heeft hij totnutoe de neiging om de kleine geledingen ener muzikale
frase een beetje nadrukkelijk te detailleren, te onderstrepen. Hetgeen vergelijkbaar
is met een acteur die elk der ‘voeten’ van een vers een tikje te sterk zou scanderen.
Maar om deze onvolmaaktheid te vereffenen zou hij slechts even te letten hebben
op de manier waarmee Van Beinum - die daarin uniek is - een melodie zingend en
zwevend maakt, materie en immaterie tegelijk. Want ik houd Bernstein voor iemand
die iets begrijpt zodra hij het bemerkt.
De ongelooflijke precisie en doeltreffendheid welke hij te observeren gaf in het
pianoconcert van Ravel, waar hij tegelijk fungeerde als solist en dirigent, nopen mij
tot conclusies die ik tot zijn bestwil aanvaard zou willen zien door Bernstein zelf.
Deze uitvoering, zodanig geslaagd, dat de finale herhaald moest worden omdat de
toejuichingen niet eindigen wilden, leverde een bewijs. En niemand kan beweren
dat het bewijs niet overtuigend was. Gedurende het hele verloop ener compositie
welke menige hachelijke passage bevat, zag men de pianist, wanneer de
omstandigheden een zijner handen vrij lieten, dirigeren met een minimum van gebaar,
dat dan niet eens onmisbaar was. Hij kan ook met de ogen, met zijn physionomie
gedirigeerd hebben! Maar wat demonstreert dit feit? Het is een aanduiding dat
Bernstein genoeg muziek in zich heeft om negen en negentig procent van zijn mimiek,
van wat onnozele lieden ‘show’ noemen, te kunnen missen. Als hij de consequenties
wil trekken uit zulke ondervindingen zou hij negen en negentig procent van zijn
gebaar, van zijn ‘vertoning’ kunnen afschaffen en zich louter kunnen bepalen tot een
mentale directie via het oog, via het kwasi onzichtbare van de geringste wenk.
Wellicht zal hij komen tot die eenvoud. Maar dat subtielste is wel noodzaak, doch
geen wet en geen grens. Ik beschouw Leonard Bernstein als een dirigent die vandaag
zo goed het meeste kan bereiken met het minste, als het minste met het meeste. Dat
lijkt orakeltaal. Doch menigeen zal haar begrijpen, en zeker Bernstein.

Alle tonen van de Gamma
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Wat gaat alles goed, denk ik dikwijls, wanneer ik door een haven vaar, door een stad
of langs de wegen rijd waar ik zoveel oude dingen zie vernieuwen met een kalme
haast die massa's energie verzet. En hetzelfde denk ik in bewondering en verbazing
bij de stapel van boeken en boekjes, welke de laatste paar jaren verschenen over de
muziek, de meest geslotene en tegelijk de openste der kunsten, die men 't makkelijkst
begrijpt, 't moeilijkst beschrijft.
Hoe doelmatig is deze hoge stapel in elk zijner verdiepingen samengesteld, alsof
de verdeling van de arbeid geschiedde bij gezamenlijk overleg. Voor iedere graad
van oefening of inwijding staat een leidsman wederom gereed. Er werd niets vergeten
en op alle trappen van dit hervatte onderricht spreekt een practische, ruime, positieve
geest die de gegeven materie bestrijkt vanaf het eenvoudigste voorplan tot aan de
verre achtergrond.
Het begint bij de leeftijd waar de vermogens der zintuigen en de neigingen van
de individuele bezieldheid zich bij de meeste mensen nog niet duidelijk aftekenen.
De ouders en leraren die de begaafdheid van het gehoor bij een kind vermoeden of
betwijfelen, vinden een zeer bruikbare handleiding voor het onderzoek naar deze
aanleg in de honderd bladzijden welke de ontijdig gestorven Jan Keyzer titelde met
de vraag: ‘Zijn onze kinderen muzikaal?’1) Zelfs wanneer iemand Keyzer's methode
(ingeleid door een uiterst behartenswaardige beschouwing van prof. dr. E. Reeser
over het hedendaagse concertwezen), zelfs wanneer iemand Keyzer's aanwijzingen
niet letterlijk wil opvolgen, dan zullen zij hem nochtans nuttige wenken verschaffen
voor eigen initiatief. Wie de filosofische, physiologische, biologische en andere
kanten van het horend voelen tot de bodem wenst te peilen, neme ‘De Grondslagen
van het Muziekonderwijs’2) van Willem Mirandolle. De auteur bestemde dit werk
‘in het bijzonder voor de violoncellist’. Maar aan ieder die zich veel of weinig bezig
houdt met de kunst der klanken zal het te mediteren, te speuren, te verzinnen geven.
En wat is boeiender dan menig idee te wikken en te wegen tussen het nijvere rumoer
der wereld?
Ik heb altijd gemeend dat elk mens muzikaal is, en geloof vast dat iedereen, ook de
schijnbaar onmuzikaalste, met een minimum tact, aandachtig gemaakt kan worden
voor muziek. Gelijk Mahler zei, die te midden der realiteit stond, en gelijk vele
mystici beweerden, die meestal uitmunten door werkelijkheidszin: ‘Allen zullen God
zien’, - wat op 't zelfde neerkomt als het volledig kennen of het instinctieve opvangen
van het tover-geluid, door componisten geordend. Degenen, aan wie dat onbemerkt
voorbijgaat, weten niet wat zij missen; maar zodra zij het beseffen omdat zij anderen
gelukkig zien, hebben zij berouw erover wegens een gebrek. Geef daarom aan uw
kind, muzikaal of niet, en bij geval aan uw volwassen vrienden ‘In het Wonderland
der Muziek’3) van de Zwitser Kurt Pahlen, voor de Nederlandse jeugd bewerkt door
mevr. M. Andriessen-Bies, met een kort en veelbegrijpend voorwoord van haar
echtgenoot, Willem, directeur van het Amsterdams Conservatorium.
De vertaling van de oorspronkelijke titel ‘Ins Wunderland...’ zou exacter en
doelmatiger geweest zijn door te zeggen ‘N a a r het Wonderland...’ Wij zijn daar
nog niet; wij willen erheen. Doch al zou ik zelf het bos verkiezen, het donker woud
van Dante, waar men onveilig ronddoolt, alleen geleid door de innerlijke ster welke
men bij vluchtige tussenpozen stralen ziet in onvergetelijke glans - niettemin dunkt
mij dat ook een gezellige, knusse, huiselijke, vrolijke ontdekking van de geheimen
1) W.L. en J. Brusse, Rotterdam.
2) J. Philip Kruseman, Den Haag.
3) N.V. Uitg. Mij Kosmos, Amsterdam.
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der muziek mijn jonge jaren had kunnen verheugen, en het boekje is goed genoeg
om te betreuren wat men destijds niet gesmaakt heeft wijl niets van die aard bestond.
Hoe het vroeger toeging, pittoresk en fantastisch, strenger dan in een kazerne,
bijna harder dan in een tuchthuis, dan in de boetvaardigste monniksorde, vanaf de
prilste jeugd tot de rijpste leeftijd, beschreef Jos Smits van Waesberghe volgens de
beste bronnen onder de titel 'School en Muziek in de Middeleeuwen'4). Het was geen
kleinigheid om tussen de ruige, half-wilde ongeletterde en ontembare bewoners van
het toenmalige Westen een kunst te stichten, een verheven en hermetische kunst, die
eertijds stond gerangschikt naast de wijsbegeerte, de mathesis en de astronomie. Men
is er in geslaagd door middel van de strafste discipline. De voorvaders, die
fundamenten wisten te leggen, waarop wij heden nog steunen, waren reuzen,
onmeedogend, onverschrokken, maar constructief en grandioos.
Wij profiteren heden nog van hunne resultaten, en 't is onze taak om dezelfde te
betrachten met een zachtere methode en meer helderheid. Voor de neophieten ligt
een vijfde druk en een nieuwe bewerking der ‘Kleine Muziekleer’5) van Sem Dresden
weer kant en klaar. Terwijl ik doorkijk wat hier met de treffendste duidelijkheid
wordt voorgesteld, verbaas ik mij telkens hoeveel een musicus weten moet, en welke
arcanen hij te doorworstelen krijgt vanaf het begin, om alles te begrijpen, de tonen
en hun tekens; de rhythmen; de melodieën en haar intervallen, haar lijnen en haar
vorm; de natuur van het geluid en zijn verbinding tot accoorden; de instrumenten
van keel en speeltuigen, waarmee dit geheel wordt omgezet in waarneming.
Bij de jongste editie der ‘Algemene Muziekleer’6), eveneens van Sem Dresden, en
uitgebreid tot de laatste uitvindingen der gesitueerde componisten, wordt het labyrinth
nog omvangrijker en ingewikkelder, maar met Dresden als gids, als draad van Ariadne,
blijft een rondtocht door zijn mysteriën even boeiend en even secuur. Dresden's groot
didactisch werk, gefundeerd op een onheuglijke en zonder twijfel onsterfelijke traditie,
is langzamerhand het volledige, bijna volmaakte compendium geworden der muziek,
een codex die andere naties ons benijden zouden wanneer zij wisten dat hij bestaat.
Het enige onderdeel waarin ik dit leerboek completer kan wensen, is een afbeelding
der menigvuldige speeltuigen, een voortdurend bewustmakende herinnering aan het
doel waarvoor een complex van zo talrijke ingenieuze middelen in beweging wordt
gebracht: en waarvoor een quantum intellect dient dat door geen andere kunst
overtroffen noch geëvenaard wordt.
Wie tot daartoe komt, kan met Klaas van Oostveen's ‘Practische Modulatieleer’7)
een der belangrijkste sectoren van zijn gezichtsveld verruimen door een systematische
oefening in het afwisselen en mengen van alle kleuren en schakeringen welke de
fantasie verzint en puzzelt rondom een toonsoort. Men is dan vaardig voor de ernstige
muze van kerk en concertzaal, of voor de lichte muze van de dans. Een voortreffelijke
ontleding van ‘Het vraagstuk der Jazzmuziek’8) door mr C. Poustochkine geeft een
grondige en sympathieke kijk op de aesthetische en psychologische eigenaardigheden
van deze nieuwe loot der kunst. Dezelfde auteur schreef in samenwerking met Will
G. Gilbert een boeiende geschiedenis en handleiding van de ‘Jazz-muziek’9), waaruit
iedere kenner de conclusie zal moeten trekken dat de intellectuele inhoud der aardse
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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vermaken geenszins onderdoet voor die der meer hemelse, en dat hoogstens de
genoegens welke zij geven kunnen verschillen.
Wat loopt alles goed! In de geestelijke activiteit die de sporen der rampen langzaam
uitwist, is de historie, de biografie, de beschouwing niet minder eminent
vertegenwoordigd dan de techniek. B. van den Sigtenhorst Meyer, wiens verdiensten
jegens Sweelinck onmetelijk zijn, en lang niet voldoende geëerd, heeft door een
uitvoerige beschrijving van ‘De vocale muziek van Jan P. Sweelinck’10) het monument
beëindigd dat hij jaren geleden met bewonderenswaardige piëteit, vakkennis en
volharding ontwierp voor de laatste der geniale componisten van Oud-Holland. Het
mag in geen enkele bibliotheek ontbreken, en in geen enkel hoofd van wie leeft voor
Hollands prestige of voor muziek. In zijn monografie over ‘César Franck’11)
verzamelde Marius Monnikendam alle vindbare documenten welke de autochthoon
Nederlandse (Zuid-Limburgse) afstamming aantonen van een meester, op wiens
verwantschap drie naties (België, Frankrijk, Duitsland) zich beroemen; en met gelijke
enthousiaste betrouwbaarheid ontvouwt hij de geheimen en de schoonheid van een
der edelste en oorspronkelijkste componisten uit de tweede helft der vorige eeuw,
wiens onmiddellijke voorzaten dezelfde taal spraken en schreven als onze eigen
vaderen, als P.C. Hooft.
Niets werd vergeten, zei ik. Dr J.A. Leerink stelde uit de authentiekste gegevens
een buitengewoon leesbare en spannende biografie samen van Joseph Haydn12), waarin
niet alleen de hoofdfiguur maar ook de bijkomstige personnages (onder wie de jonge
Beethoven, naast vele andere) uiterst drastisch, amusant en waarheidlievend getekend
staan. Even interessant en instructief is de levensroman van Hector Berlioz13), welke,
technisch en historisch degelijk gefundeerd, verhaald werd door drs F. Knuttel. En
het mag rondweg knap genoemd worden om met Mozart op de achtergrond het
naïeve, aangrijpende, maar tot in de kleinste bijzonderheid gewettigde sprookje te
verzinnen, dat F.A. Brunklaus noemde ‘De Toverfluit lokt’14), en om de figuur van
Moussorgsky15) te tekenen tegen de sombere, tragische horizon van het Russische
volksleven uit voorbije tijden, zoals Fr. van Oldenburg Ermke dat deed om ons
(onvrijwillig misschien) te onderrichten over de verschillen tussen verleden en heden.
Zeker ook mogen wij de vertaling der levensomstandigheden van Pablo Casals16),
eenvoudig en overtuigend verteld door de Zwitser Rudolf von Tobel, beschouwen
als een noodzakelijkheid die het goede en het beste dient. Bedenk eens: Casals was
het enige kind dat leven bleef in een huisgezin van elf. Hij kende geen enkel menselijk
geluk. Hij vond geen trouwe liefde en heeft kind noch kraai. Niettemin bleef hij
welgezind tegenover de medemens, en van wat zijn muzikale roem hem opbracht
gaf hij het overgrote part aan de misdeelden en de onderdrukten. Lees dit boekje op
een avond om het geloof te herwinnen dat de dag geschokt heeft.
Dan wordt het overbodige noodzakelijk, volgens een Frans gezegde. De
bespiegelingen, onder een psycho-analytische, idealistische, aesthetische, technische
gezichtshoek, die Bertus van Lier, op zoek naar een ontsluiering van de esoterische
10)
11)
12)
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14)
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16)
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zin der muziek, houdt in ‘Buiten de Maatstreep’17), geven veel te betwijfelen wat
betreft de nauwkeurigheid der redenering, maar ook veel te denken. Aan het historisch
en theoretisch résumé, dat G. van Ravenzwaay en Alph. Asselbergs titelden ‘Muziek
in kort bestek’18), zou weinig mankeren wanneer de auteurs zich minder gereserveerd
hadden getoond jegens de hedendaagse kunst en voor enige durf om een opinie te
formuleren niet waren teruggeschrokken. Want meer dan ooit hebben wij op dit
kruispunt der geschiedenis een wegwijzer nodig, en de informaties, hoe voortreffelijk
ook, welke Max Vredenburg en Will Gilbert verschaffen over film, ballet en jazz,
zijn jammer genoeg zelfs niet toereikend voor een flauw begrip omtrent hetgeen er
op 't ogenblik is of worden kan in het domein van de klank.
Hoe goed en overvloedig hier ondertussen gearbeid wordt achter de veilige perken
van het verleden, en hoe men streeft naar immer beter, bewijst de uitmuntende studie
welke Wouter Paap publiceerde over ‘De negen symphonieën van Beethoven’19),
over ‘De Johannes Passion’20) van Bach; bewijst eveneens de zeer geschikte presentatie
door Frank Onnen van ‘Debussy als criticus en essayist’21), die door deze vertaling
van een dikwijls moeilijk Frans toegankelijker wordt; bewijst nog een uiterst
interessante schets van Antonius Stradivarius22) door Dirk J. Balfoort; bewijst de
accurate, zorgzame inleiding tot ‘Drie Franse Liederencomponisten’23) (Duparc,
Fauré, Debussy) van Hennie Schouten, die voor alle zangers en zangeressen, voor
componerende musici zelfs, een betrouwbare gids is; bewijst ook het typische
enthousiasme, de lyrische exuberantie, het uitbundige romantisme, waarvan bij onze
Vlaamse taalbroeders getuigd wordt door de ‘Intieme Muziek’24), ‘Inwijding in de
meesterwerken van het klavier’25), ‘Claude Debussy’26), ‘Schubert, de zwerver, de
zanger’27) van J. van Ackere, - door ‘Begrip en Schoonheid van de Muziek’28) van dr
Jan L. Broeckx. Ook zij verkeren uitsluitend in voorbije eeuwen. Maar met vrucht
zouden wij, Hollanders, een greintje van hun geestdriftigheid kunnen overnemen.
Voor het teweegbrengen der creatieve vonk blijft zij onmisbaar.
Wijl van alles nodig is om een wereld te maken, gelijk men in Frankrijk leert - il
faut de tout pour faire un monde - kregen wij als overmaat een nieuwe editie van
Bouman's populaire ‘Vreemde woorden in de muziek’29), herzien door prof. dr K.Ph.
Bernet Kempers; een Miniatuur-Muziekgeschiedenis30) van G. André de la Porte, die
provisorisch bruikbaar zou kunnen zijn voor middelbaar schoolonderwijs, in
afwachting van een zeer moeilijk te redigeren boekje dat niet alleen juiste informaties
verstrekt, maar ook de juiste accenten treft voor meisjes en jongens die van nature
niet haken naar joviale vriendschappelijkheid, doch naar een hartstocht en liefde die
zij tegelijk willen volgen, tegelijk willen mijden. Als zij dromen en verlangen, geef
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
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30)
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hun dan ‘De Tovertuin der Muziek’31) van Georges Duhamel, waarin sympathieke
gevoeligheden onschadelijk en stimulerend worden uitgesproken.
Suggereert dit overzicht van al het verschenene niet een indruk van rijkdom en
voorspoed? Het zou onbillijk zijn om dit te loochenen. Er ontbreekt aan zo'n panorama
slechts een geschrift over de hedendaagse muziek, dat even degelijk en deugdelijk
is als het boek van Jos. Smits van Waesberghe over de middeleeuwen, waaraan de
illustraties ontleend zijn welke in begrijpelijke en in duistere symbolen de muziek
verbeelden gelijk zij was en gelijk zij nu nog is. De moderne plastiek, zoals men zien
kan, heeft niet veel originaliteit.

Muzikale nederlaag
Ondanks alle respect voor een opgeschroefd prestige en werkelijke verdienste, kon
bij de laatste kennismaking met Der fliegende Holländer alleen geconstateerd worden,
van het begin tot het einde, dat deze opera niet enkel de slechtste en de meest
vervelende is van Richard Wagner's dertien dramatische werken, maar van het hele
bekende répertoire.
Het onderwerp, een tot bakerpraatje gevulgariseerde variant der middeleeuwse
fabel van Ahasverus, wortelt zó diep in de geaffecteerde, artificiële gevoelswereld
van het hyper-romantisme, en is zó weinig transponeerbaar in onze hedendaagse
gedachtensfeer; het ontbeert in zo hoge graad elke geloofwaardigheid, elke factor
van normale, levende menselijkheid, dat men het laatste sprankje redelijk verstand
opzij moet duwen om enig belang te hechten aan de geschiedenis van een zeeman,
die, wegens een beetje gevloek tijdens een bulderende storm, door de duivel
veroordeeld wordt tot eeuwig rondzeilen, als hij geen vrouw ontmoet die door haar
offer hem van deze doem bevrijdt. Een dergelijk verhaaltje is goed voor een pagina
humoristisch proza of ironische poëzie van Heine, aan wie het ontleend werd; maar
te dwaas en te mager om er een avond mee door te brengen in de schouwburg. Dan
liever ‘Robert le Diable’ van Meyerbeer. Hij is ten minste amusanter.
Want de verguisde en vergeten Scribe, van wie niets overbleef dan een Parijse
straatnaam langs de Opéra, wist in ieder geval een extravagant onderwerp te
dramatiseren op een manier waarbij men popelt van genoegen en niet van ongeduld.
Wagner's scenario bestaat uit drie bedrijven, en nauwelijks zeven tonelen, waarvan
elk een aantal eindeloze minuten te lang is uitgedijd. Zijn eerste opzet is geweest een
korte een-acter, een simpel ‘lever de rideau’, gelijk hijzelf vertelt in zijn autobiografie.
En voor een gegeven, dat zich noodzakelijkerwijze beperken moest tot drie taferelen
(1. landing van de verdoemde zeevaarder; 2. confrontatie met de verhoopte vrouw;
3. resultaat dezer ontmoeting) was de omvang van één bedrijf ruim voldoende en
goed geschat. Maar gedreven, bezeten door zijn lust om muziek te maken, rekt hij
elk anecdotisch gevalletje dat hij aan de handeling koppelen kan in het mateloze uit.
Zijn matrozen houden niet op met hun liedjes, zijn zingende spinsters houden niet
op met spinnen. Dat zal altijd de fout blijven van Wagner als dramaturg. Later, in
Tristan, in de Walküre, etc., compenseert hij dat gebrek met verleidelijke muziek.
Het muzikale supplement voor een aldoor stagnerende actie, is bij Der fliegende
Holländer uiterst schraal en ontoereikend.
Van pittoreske aardigheden, die de mensen van 1840 boeiden zolang 't de componist
beliefde, hebben wij in enkele seconden ons bekomst. Omdat zij weinig waard zijn
31) Uitgeverij In den Toren, Naarden.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

als muziek. Omdat zij verre overtroffen worden door de melodische overvloed van
iemand als Auber. Omdat zij nergens de psychologie van het gebeurende verruimen,
verdiepen. Omdat zij totaal overbodig zijn. Omdat zij alleen dienen als opvulling,
als tamelijk goedkope stoffering van een tijdsduur, die gemeubileerd moet worden
met iets wat voor de hand ligt. Van een psychologische ontwikkeling krijgt de
luisterende toeschouwer nergens blijk. Hij wordt steeds tegenover een feit geplaatst.
De personen blijven zoals ze zijn bij hun eerste optreden. Declamatorisch zingende
figuraties van een ‘tableau vivant’. De poëzie welke zij galmen is in de stijl van
Byron, die toen academisch begon te worden. Eerst was de tekst geredigeerd in proza.
Van 18 Mei tot 28 Mei 1841 heeft Wagner hem geversifieerd te Meudon.
Het eigenlijke componeren van zijn libretto nam daarna slechts zeven weken in
beslag, alsof hij alles maar voor 't grijpen had. Hij greep inderdaad rechts en links,
naar gelang het te pas kwam. Af en toe Wagner, vol belofte van toekomst; dan weer
Meyerbeer, echo van het actuele, dat toen reeds verleden was. Het zonderlinge van
Der fliegende Holländer is, dat de naklank van het voorbije altijd de intonaties van
het komende kapot slaat. Men dobbert tussen tweeslachtige, onverenigbare indrukken,
die elkaar verzwakken, opheffen. Telkens hoort men de nieuwe Wagner
gekarikaturiseerd door de verouderde Wagner, de oude geannuleerd door de
vernieuwende. Dat hybridische verbrokkelt reeds de ouverture, die gecomponeerd
werd toen alles klaar was, en hem twee maanden kostte, meer dan het hele werk.
Voortdurend declasseert het geniale het conventionele, en omgekeerd. Twee
gemoedsgestel[tenissen,] twee mentaliteiten zijn onophoudelijk met elkaar in wrijving
en omdat men nergens weet welke de echte is, twijfelt men aan beide, met de vreemde
gewaarwording die men zou krijgen bij een roman, waarvan beurtelings het ene
hoofdstuk geschreven ware door Balzac, het andere door Eugène Sue.
Het valt te betwijfelen of die innerlijke tweespalt ooit geheel kan worden ondervangen,
door de mise en scène van een regisseur die zich een helder en nauwkeurig idee
gevormd heeft van de gestelde moeilijkheid. Maar als Heinz Tietjen, die voor deze
stilering uit Duitsland geroepen werd, het probleem vermoedelijk bemerkte, hij zocht
de oplossing in de faliekant verkeerde richting. Elk tafereel, dat wegens het karakter
der bijgevoegde muziek licht en luchtig had moeten blijven, heeft hij ter wille van
de beoogde stijl-eenheid overmatig aangedikt, verzwaard, geheroïseerd, om het in
harmonie te brengen met de pathetische figuur van de Hollander. Verschillende
regie-aanduidingen van Wagner, die een theater-man was en daarbij de auteur die
weet wat hij schrijft, zijn door Tietjen boud genegeerd of gewijzigd. In het tweede
bedrijf wilde Wagner de spinnende Noorse meisjes huiselijk rondom de schoorsteen
hebben, gelijk dat eertijds gedaan werd. Tietjen zet hen in brede rijen dwars over het
toneel, alsof zij de demonstratie geven van een gedisciplineerde spinschool, waar
recht üppig, zoals de Duitsers zeggen, gezongen en gesponnen wordt. Om alle
aandacht niet door dit dartele gezelschap te laten inpalmen, moet Tietjen dan aan
Senta in haar grote leunstoel de starre pose opleggen van een medium dat contact
heeft met geesten. Heel die scène is onuitstaanbaar opgeblazen, zowel in het üppige,
als in het spiritistische. Wanneer de Hollander dan binnentreedt, wil Wagner dat hij
naar de voorgrond gaat. Tietjen plaatst hem precies onder zijn geschilderd portret
(dat overigens onverklaarbaar moet hangen aan de achterwand, volgens de wens van
de dichter), alsof Tietjen 't nodig vindt om aan te tonen, dat het conterfeitsel sprekend
lijkt op het model. Voor de aannemelijkheid van 't geval zou 't duizendmaal beter
geweest zijn dat het origineel een tikje minder geleken had op de copie.
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Voor zulke nuances echter mist Tietjen een zintuig. Hij is niet subtiel. Hij legt de
accenten er graag dik bovenop. Om een goedkoop effect te bereiken ontwijkt hij met
plezier de moeilijkheid. Zoals in 't derde bedrijf. Het toneel moet daar in
contrasterende helften verdeeld zijn volgens de expresse voorschriften van Wagner
zelf. Links, rondom de boot van de brave Noor, windstilte; rechts, rondom het
spook-schip van de Hollander, gierende storm. Tietjen hult onvervaard de ganse
ruimte in een razende orkaan, en laat zijn mensen twintig maal over en weer rennen
als bezetenen, tot zij en wij er waarlijk genoeg van krijgen. Men heeft die dingen
met bewondering aanschouwd. Achter een voordoek van gaas manoeuvreerde Tietjen
zeer handig en zeer stemmig met de gekleurde ruiten van de electrische lantaarn. Hij
had het gevoelig afgewogen coloriet der decors en costuums van Charles Roelofsz
daarbij altijd in zijn voordeel. Maar als Heinz Tietjen een gewoon Nederlands
inboorling geweest was zou men hem wegens onpermitteerbare Duitse
overdrevenheden danig te lijf zijn gegaan. Waarom nu dan niet? Waren wij in een
Hollandse of in een Duitse opera? Klaarblijkelijk niet in een Hollandse. De taal
waarin gezongen werd was Duits, evenals de wanbegrippen der regie.
Dan rijst automatisch de vraag wie het in zijn hoofd haalde om de culturele activiteit
der Nederlandse Opera uit te breiden met een productie in Duitse trant. Voor zover
mij bekend is, mag ik de titularis der hoofdrol, Otokar Kraus, geen Hollander noemen.
Onder zijn tegenspelers was enkel Gré Brouwenstijn, in de rol van Senta, aan hem
evenredig. Als Paul Pella een inlander was zou ik hem op de bitterste wijze moeten
critiseren omdat het hem niet lukte de ouverture een ordentelijke vertolking te
bezorgen, noch om een accurate samenhang te bewerkstelligen tussen orkest en
toneel. Het koor dat prachtig zong, was echter een inheems koor van Hollandse
stemmen.
Ik geloof daarom billijk te blijven wanneer ik zeg, dat een voorstelling van Der
fliegende Holländer niet onvoordeliger had kunnen uitvallen voor Wagner, maar
nuttiger en leerzamer voor ons, als zij was voortgebracht met onze eigen middelen
- zelfs al zou zij een teleurstelling, een fiasco geworden zijn gelijk deze.

Een ander orkest
Het was buitengewoon interessant om bij het concert, dat de Wiener Philharmoniker
hier gaven, groep voor groep een serie vergelijkingen te maken tussen de
karakteristieke elementen van het Oostenrijkse orkest en de formerende bestanddelen
van het Amsterdamse. Ik voor mij stond verbaasd, dat op de beperkte afstand, welke
sinds dertig jaar hoe langer hoe meer verkort wordt door het vliegtuig, zich een aantal
verschillen kunnen voordoen die zeer voelbare veranderingen teweegbrengen in
hetgeen de componist zijn instrumentale palet of coloriet noemt. Een kleur van blauw
of geel, die op een schilderij altijd dezelfde blijft, kan in een partituur belangrijke
wijzigingen ondergaan. Het voornaamste wat wij hieruit zouden moeten concluderen
is, dat de musicus geen absolute waarde mag toekennen aan de werking van een
klanktimbre, en dat de meeste speculaties over dit onderdeel der techniek tot de
onvoorzichtige illusies behoren wanneer men het gebruikt als primaire factor van
expressie.
Wanneer ik de Wiener Philharmoniker terugroep voor mijn innerlijk oor en oog
treffen mij in de eerste plaats de bassen en de middenstemmen hunner strijkers. Zij
zijn niet kundiger of energieker dan de onze; maar ruiger, rulliger, knoestiger. Het
donkere, het zwarte, dat men instinctief associeert aan hun lage tonen, is minder
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neutraal, minder grijzig. Meer solide bodem, meer fundament. Het veert niet, het
glanst en glinstert niet, gelijk het onze, maar het knettert en vonkt. Wat de eigenlijke
bassen echter winnen, verliezen de violoncellen en de alten: deze hun elegisch accent,
gene hun vibratie van lyrische tenors. Of de winst opweegt tegen dat gemis zou ik
niet durven uitmaken. Doch zo'n sterke, stabiele lijn in de grondvesten van de klank
is zeer verdedigbaar, en bovendien uit talrijke omstandigheden zijner wording
verklaarbaar. Die typische bas ontstond onder heel andere invloeden dan de onze.
De bas der Oostenrijkers kwam uit een continentaal klimaat; de onze heeft de deining
van de zee, van de schepen die daar varen. Een combinatie der twee (naar gelang de
eisen der muziek) zou natuurlijk ideaal zijn. Dat lijkt mij eerder mogelijk hier dan
ginds. Want vanouds verlangen wij de soliditeit veel heftiger dan de
midden-Europeanen de beweging leerden wensen.
Over de violen van de Wiener Philharmonieker valt weinig te zeggen, behalve dat
zij in doorsnee goed zijn, maar zonder geprononceerde kenmerken. Ik prefereer de
onze, zowel de tweede als de eerste, omdat hun scherper getekende toon meer
verscheidenheid van uitdrukking in zich bergt. De violen der Oostenrijkers worden
in hun zeggingskracht onwillekeurig geremd en beperkt door de vastheid der bassen,
die zij gehoorzaam volgen. De onze gaan vrij, alsof zij weten dat de bas slechts een
aanleiding is, een min of meer toevallig steunpunt, waarvan zij ongetwijfeld
afhankelijk zijn, maar dat enkel geldigheid verwerft door een melodie, welke uit de
diepte ontstijgend, door de violen wordt verwezenlijkt.
Doch mijn eigenlijke perplexiteit was begonnen bij het luisteren naar de ‘Serenade
voor dertien blazers’, die Mozart schreef op zijn twaalfde jaar, overwerkte op zijn
vier en twintigste, het beurtelings schalkse, beurtelings wonderlijke, alleen voor
ingewijden toegankelijke stuk, waarmee Furtwängler, even origineel als eenvoudig,
het concert opende. Men had hier alle tijd om elk der blazers van de Philharmoniker
rustig te bestuderen, en zelfs om te wennen aan de verbazing waartoe de instrumenten
en de manier waarop zij bespeeld werden, aanleiding gaven, want deze muziek duurde
lang.
Een zodanig contrast als daar te observeren viel tussen een hobo, een clarinet, een
fagot, een hoorn, en later - in de Unvollendete van Schubert, de Vijfde van Beethoven
- een fluit uit Oostenrijk, en de hobo van Stotijn, de clarinet van De Wilde, de fagot
van De Klerk, de hoorn van Jan Bos, de fluit van Barwahser, zou ik nooit hebben
kunnen veronderstellen, wanneer ik het niet proefondervindelijk ervaren had. Het
specifieke van elk instrument (het nasale, het aromatisch kruidige van de hobo, het
zilverige van de fluit, het schalmeiende van de clarinet, het woudduifachtige koeren
van de hoorn, het poignante, touchante van de fagot) bleek bij de Oostenrijkse
instrumenten bijna volkomen uitgewist. Het kleurigste van hun individualiteit, en
ook de treffendste aanwijzingen van hun populaire, landelijke, half-menselijke,
half-animale antieke oorsprong was hun ontnomen. Wat ik hoorde scheen mij haast
ongelooflijk omdat ik wel de oude vorm zag van het speeltuig, maar nauwelijks nog
de oude klank vernam welke aan die vorm moest beantwoorden. Het zou de moeite
lonen om een geluidsspectogram te laten maken van zulk een Amsterdamse en zulk
een Weense hobo, om met zekerheid te bepalen hoe dergelijke impressies te
rangschikken vallen: onder de subjectieve begoochelingen of onder de objectieve,
physische feiten. Want ook de wijze waarop de Oostenrijkse kunstenaars, hun
instrumenten hanteren, duidde er op dat zij met voorbedachte rade, systematisch als
het ware, trachten om alle personalisme, elke allure van primadonna-schijn in hun
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musiceren te vermijden. Dit is des te merkwaardiger daar ieder van hen een volleerd
virtuoos genoemd mag worden. Onbewust misschien, doch uiterst waarneembaar
streven zij naar een onafgebroken continuïteit van de klank, naar een vervloeiing
van alle tinten, zoals men dat zien kan in de hals van een tortel, in een schelp, in een
bloem, in de lucht van een dageraad, van een middag, van een avond, naar een
volmaakte homogeniteit, egalisering van vele trillingen. Een soort van abstracte
sonoriteit, die, ofschoon altijd wisselend, steeds dezelfde blijft. Waar alles wat
herinnert aan de ijdelheden van de solist verdwenen is. De perfecte gelijkheid, zowel
in loon als in werken, ongeacht of dit moeilijk dan wel gemakkelijk schijnt. Aan een
theorie als deze, wanneer zij consequent wordt nagejaagd, betuig ik gaarne mijn
instemming, ook al moet ieder instrument en ieder speler het eigenaardigste offeren
van zijn ik, van zichzelf.
Maar het volmaakte welslagen van een orkest, ook van het best denkbare in de beste
der werelden, hangt af van de dirigent. Geheimzinnige, zonderlinge, doch tot dusverre
onontkomelijke wet, welke de noodzakelijkheid, de onmisbaarheid bevestigt van het
individu, zowel in de geschiedenis der volken, in de evolutie der muziek, als in de
vertolking ener symphonie. De componist zelf is maar luttel zaaks zonder de dirigent.
Hoeveel te meer dan de solist, de meest hovaardige der primadonna's! Ik zou tientallen
voorbeelden kunnen aanhalen om te bewijzen dat het Concertgebouw-orkest dan
weer een indruk achterlaat van het onovertreffelijke, het onevenaarbare, dan weer
de afgrijselijke herinnering van de alle dromen dodende teleurstelling. Stellig weet
een orkest dat zelf, ook al zullen virtuozen dit node erkennen. Evenmin als de
componist dat van harte beamen zal. Maar het is zo. Elk muzikaal resultaat blijft in
eerste en laatste instantie overgeleverd aan de mogelijkheden van degene die de
klanken regelt en leidt. Laten de primadonna's zich troosten! De onvermijdelijkheid
en de wisselvalligheden te moeten aanvaarden van een ‘spiritus rector’ is moeilijker
en meestal fnuikender (soms ook nuttiger) voor de componist die de noten schrijft,
dan voor hen die ze spelen. Onder deze gezichthoek wordt de dirigent een phenomeen.
En hij is dat inderdaad. Zelfs Beethoven had hem nodig.
Zolang Furtwängler bij dit concert niets deed, en enkel de maat aanwees in de
Serenade van Mozart, verliep alles uitstekend en verrukkelijk. Wie voelen of begrijpen
kon was ongestoord in zijn bewondering. De twijfel rees pas daarna. Het gebaar van
Furtwängler correspondeerde toen zelden nog met een innerlijke bedoeling. Het ging
er dikwijls verre overheen, en zonder tastbaar effect. Hij moet ontzaglijk geleden
hebben door de gevolgen der tragische gebeurtenissen waarvan wij allen de wonden
dragen. De geheime littekens die wij meeslepen uit twee wereldoorlogen. De
onbegrijpelijke brandmerken. Het lichaam blijft marcheren gelijk weleer. De zenuwen
roeren zich als die van aal of paling in de braadpan. Maar het leven zelf wordt afwezig
en uit zich slechts in een mechanische beweging. Vroeger was het tremolando van
Furtwänglers beide handen de exteriosering ener organische ingeboren drift. Vandaag
is het een automatisme van aangewende reflexen, dat weinig nut heeft en maar weinig
effect uitoefent, omdat het zelden en schaars door de verminderde electriciteit van
het lichaam wordt gevoed. Zeer dikwijls is het orkest, dat Furtwängler leidt,
onnauwkeurig. Het rammelt, het hotst. Maar in de beproevingen schijnt Furtwänglers
geest onaangetast gebleven. Bij elke gelegenheid waar hij niets schijnt uit te richten
is hij ongeëvenaard. En het liefst wat ik zou willen is dat het Concertgebouw-orkest
pianissimo's kon spelen van gelijke betovering als die der Weense Philharmoniker
onder Furtwängler. Zij waren een verstilling van alle mogelijkheden die zij bevatten.
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Zonder het te geven beloofden zij en weerspiegelden zij in die stilten het grootste en
het hoogste.

Dirigenten
Zij, die hem op waarde weten te schatten, zouden zich in hun gevoelens van
bewondering en erkentelijkheid gekwetst mogen voelen, dunkt me, als ik bij de
glansrijke heropening van het Concertgebouw, welke vorige week plaats vond, niet
even onze gedachten en wensen liet gaan naar Eduard van Beinum.
Voor de eerste maal sinds hij de opvolger werd van een grote voorganger, was hij
bij dat jaarlijkse evenement afwezig. Niemand kan tot nu toe zeggen wanneer wij
hem zullen terugzien aan 't hoofd van een orkest waar, tijdens de vijf jaren van zijn
toezicht en zijn leiding, de stem der muziek, de stem van de mens gezongen heeft
als nauwelijks ergens misschien ter wereld.
Want Van Beinums karakteristieke eigenaardigheid is, dat hij niet enkel in al zijn
vezels meetrilt met het abstracte, met het voor immer gekristalliseerde klankbeeld
ener partituur, en dit zo exact mogelijk weergeeft; maar dat hij bovendien, door een
zeldzame geschiktheid van zijn zenuwstelsel, de muziek welke hij vertolkt, opnieuw
ervaart gelijk zij de componist kwam toegevlogen in de stellig gelukkige, doch ook
in de dikwijls verscheurende momenten van haar wording.
Hij wil zo iets gevaarlijk verterends zeker niet opzettelijk. Ik vermoed dat hij
menigmaal probeerde te ontsnappen aan zulke merkwaardige transfusies, die hem
tot deelgenoot maken van elke passie uit het verleden, van alle noden in ons heden.
Niet slechts tot deelgenoot onzer algemene aspiraties, maar even heftig van onze
diepste kommer over wat gebeurde en over wat wij vrezen dat weer te gebeuren
dreigt in een nabije toekomst.
Wie zou durven gissen welke beroeringen door het echtste meewaren veroorzaakt
kunnen worden in het gemoed van iemand wiens binnenste gelijkluidend resonneert
met de harten der millioenen die uit hun afgrond reeds schreeuwen om erbarming?
Wie zou durven uitmaken of die beduchtheden gegrond zijn? Hij is de kunstenaar,
de getuige van wat woelt in ieder. Zover mijn herinnering reikt ontmoette ik onder
de dirigenten niemand dan Gustav Mahler, die dermate in 't midden stond van de
menselijke intuïties, aan de bron der gewaarwordingen, niemand die hetzelfde directe
contact had met de gesteltenis waarin bij de componist de melodie en haar rhythme
geboren worden.
Men zegt gewoonlijk dat Van Beinum goed repeteren kan. Ik geloof dit gaarne.
Hij heeft binnen weinige jaren de solistische eigenschappen van zijn orkest ontwikkeld
tot een volmaaktheid welke te Amsterdam alleen bestaat in zo hoge, edele graad, en
nergens dan hier krijgt de persoonlijke expressie gelijke vrijheid, zonder schade voor
de homogeniteit van het geheel.
Nimmer inderdaad heeft hij zichzelf gezocht, maar steeds het opperste best der
anderen, voor speler, componist en hoorder. Dat verlangen vond altijd zijn aanvang,
zijn aanleiding en zijn drijfkracht in de essentie der muziek. Wanneer ik terugdenk
aan zijn vertolkingen van La Valse en Daphnis van Ravel, de Zevende van Beethoven
en Bruckner, La Mer van Debussy, het Concert voor Orkest van Bartok, Das Lied
von der Erde en de Matthaeus-Passion der vorige lente, L'Esprit en deuil van Escher,
en menige andere compositie waarvan de auteurs, de spelers, de hoorders zich in
dezelfde levenwekkende vibratie mochten rekenen onder de bevoorrechten, wanneer
ik mij op deze uren redelijk bezin, heb ik moeite om Van Beinum niet te beschouwen
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als onmisbaar, en in de innerlijke echo's van dit woord ligt alle wens besloten, welke
de verontruste geest veel liever te verzwijgen zou willen hebben dan uit te spreken.
Ieder leerde nochtans door langdurige ondervinding dat het onmisbare vervangen
wordt, en ieder beseft nagenoeg dat onze mogelijkheden en haar vervulling
tegenwoordig de ganse aarde omvademen. Laten wij voor een keer daarom de machine
prijzen die men veelal wantrouwt en gewoonlijk te weinig eert terwijl men haar
gebruikt. Ditmaal sloeg zij een harer mooiste records. Dank zij telegraaf en vliegtuig
kon Pierre Monteux uit de andere zijde en van de uiterste oever onzer wereld
opgeroepen en overgebracht worden naar Holland. Het moet geschreven staan in de
horoscoop van Monteux dat hij tot aflossing bestemd is van de twee onzer meest
originele en meest verschillende dirigenten. Zo was het in 1924 toen hij inviel voor
Mengelberg die leed aan niersteen. Zo kwam hij nu toegesneld uit San Francisco,
om een nieuw gemis te vergoeden. Tussen de eerste en de laatste uitnodiging verliep
een kwart eeuw, waarin hij onveranderlijk bleef en onverwoestbaar, als een der
bewoners van de Olympus, die volgens Hölderlin Schicksallos zijn ‘wie der schlafende
Säugling’.
Toen hij van boven uit de loge kwam, langzaam en massief, in strenge, vaste
contouren zich silhouetterend als de onbewogen Jupiter ener schilderij van Ingres,
had ik nog de beurtelings ruige, beurtelings aquareltintige klank in de oren van het
orkest der Wiener Philharmoniker, en voor mijn ogen het meestal excessieve,
neurasthenische, dikwijls ondoeltreffende gebaar van Furtwängler. Maar reeds terwijl
Monteux, nadat het applaus der begroeting bedaard was, zijn zeer lange, ivoor-witte
stok ophief, en onmiddellijk na de eerste, feestelijke accoorden van Beethovens
ouverture Zur Weihe des Hauses, die inzette met de schittering van een geheim dat
eindelijk ontsloten wordt tot ieders voldoening, werden al mijn vorige indrukken
weggevaagd.
Plotseling herkende ik een orkest, gelijk men zich dat somtijds droomt. Alle
kleuren, alle accenten exact afgewogen en verwezenlijkt. Voortdurend de souvereine
perfectie. Elke klank kwam en vergleed met de geometrische onovertreffelijkheid
van een sneeuwvlok die 's winters voorbijdwarrelt, met de zwevende zekerheid der
distelvlokken die 's zomers zeilen door de lucht. Onder de duizenden tonen welke
Nathan Milstein op vier snaren avontuurlijk te grijpen had in het viool-concert van
Brahms, verongelukte geen enkele, en zuiverder pianissimo's dan de zijne, in de
hoogste regionen van het instrument, een zuiverder zang dan die der hobo tijdens
het andante van dit stuk, kan men zich niet denken. Elke seconde der muziek was
als roerloos volmaakt.
En ondanks de talrijke uiterlijke contrasten viel er ook geen expressief of impulsief
verschil te bespeuren tussen het Prélude à l'après-midi d'un faune van Debussy en
de ‘Variations on an original theme’ van Edward Elgar. Die twee werken zijn
niettemin gescheiden door een afgrond, en onverenigbaar. Het ene hebben wij nodig,
het andere is even langdradig als overbodig. Maar op de Olympus van Monteux
klonken beide gelijkwaardig. Wie daar geen werkelijke afwezigheid bemerkte, weet
wellicht wat muziek is, doch weet misschien nog niet hoe muziek kan zijn; of heeft
het niet willen weten in bewondering voor de mechanistische techniek.

Sonate van Bartok
Het is nooit te laat om over een muziek te spreken die zich bij velen in het geheugen
grifte als met de klauwen van een gier, met de tangen van een beul, zo dacht ik een
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maand geleden, toen actuelere, vluchtigere, manifestaties van orkest en opera mij
noopten een verslag uit te stellen over het concert, dat op 25 September te Amsterdam,
de volgende avond in Den Haag gegeven werd voor en door bewonderaars van Bela
Bartok, om de vijfde verjaardag te herdenken van zijn dood. Wijl er vorige week in
de harmonie onzer sferen niets gebeurde dat nadere beschouwing verdiende, kan ik
zonder verder zelfverwijt de schuld aflossen, waarmee iemand zich belaadt die zijn
dankbaarheid verzwijgt als hem een geluk overkomt, of een ervaring welke daarheen
schijnt te wenken.
Deze grote verwondering deze dwingende, onvermijdelijke gewaarwording van
iets ongewoons, van een openbaring die langzaam nadert en eindelijk uitbreekt als
een bliksemend onweer, deze buitensporig overtuigende sensatie van verzonken
grenzen, verscheurde sluiers, wijdheid en helder uitzicht, bewoog de hoorders pas
tijdens de tweede helft van het programma. Wat voorafging – fragmenten uit de
Mikrokosmos, drie Hongaarse, vier Slowaakse volksliederen, gezongen door het
koor van Felix de Nobel – kwam blijkbaar van de tastende, zichzelf zoekende, maar
nergens zijn klinkend evenbeeld volkomen klaar, gaaf en geheel echt, onmiskenbaar
hervindende Bartok. Eerst gedurende de Sonate voor twee piano's en slagwerk wisten
wij wie hij was, welke krachten hem dreven, en hoe de eigenlijke intonaties klonken
van de mens, van zichzelf, die hij in dit machtige, roekeloze, openhartige, fanatieke
werk onthulde. Het dateert van 1937. Geboren zijnde op 25 Maart 1881 te Nagy
Szent Miklos in Hongarije, had hij meer dan vijftig jaren nodig om volmaakt te
worden zoals hij altijd was en wilde zijn. Dit toont de onbeschrijflijke hindernissen
die een componerende musicus te overwinnen heeft in deze eeuw. Maar het lukte
hem. En ook dat bewijst de macht van zijn ingeschapen neiging.
Daar zaten aan de twee piano's Geza Frid en Luctor Ponse. De pauken, de kleine
en grote trommen, de xylophoon, de cymbalen, triangel en tamtam werden gespeeld
door Chr. Smit en G.C. Smeekes. Het driedelige stuk begint langzaam en voorzichtig,
alsof de componist een rustige paraphrase wil ondernemen op de tonen van de naam
Bach en een of ander academisch concept in 't hoofd heeft. Deze passeïstische reflex
wordt na een korte expositie plotseling afgeschud en keert niet terug. Het enige thema
dat in dit werk voldoende plastische gestalte krijgt om het zich helder te herinneren,
het enige dat nog de contouren tekent ener menselijke figuur, ener normale gedachte,
wordt eensklaps onderbroken door een explosie van schijnbaar geïmproviseerde,
ongeordende aanlopen van geluid, waarvan het thematisch of melodisch materiaal
zo geringe kwaliteit bezit dat men het verder nauwelijks opmerkt en werktuiglijk
negeert.
Een dergelijk procédé werd reeds honderden malen gebruikt in de hedendaagse
muziek. Maar Bartok verleent aan de organisatie der klanken een zin naar welke
menig auteur misschien min of meer onbewust streefde, doch die hij alleen, en voor
de eerste maal, tot volkomen uitdrukking bracht. Men zou dat streven kunnen
definiëren als een poging om alle formuleringen van een idee of een gevoelen, ook
de meest approximatieve, te vervangen door de enkele en zuivere sonorisering van
de impressie, de impuls waaruit idee en gevoelen voortsproten; als een poging om
de waarneming en de mededeling van een indruk te ontdoen van elke noembare,
beschrijfbare vorm, en te herleiden tot de loutere energie waarin waarneming en
mededeling innerlijk bestaan alvorens uiterlijk te existeren.
Het spreekt vanzelf dat zulk een operatie alleen verricht kan worden door middel
van muziek, welke in haar essens pure beweging is. Het spreekt vanzelf dat een
dergelijk creatief systeem tot de meest volledige anonimiteit moet voeren. Tot een
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complete depersonalisering bij de auteur in de eerste plaats, en, van de weeromstuit,
bij de hoorder. Tot een radicale vernietiging van de individualiteit, tot een totale
absorptie van de ganse consciëntie in een andere, hogere wezenheid, zoals sommige
vroegere en tegenwoordige mystici dit betracht en gedoceerd hebben. Hoewel deze
kunst klassicistische elementen bezigt als grondstof is zij bijgevolg door en door
anti-klassiek in haar kern. Even principieel is zij anti-humanistisch, of onhumanistisch,
want, gelijk men totnutoe observeren kon, heeft de mens van alle tijden en alle volken
gepoogd om zich een zo duidelijk en nauwkeurig mogelijke voorstelling te maken
van de beide zijden der dingen, van hun innerlijke en uiterlijke verschijning, van hun
tweevoudige substantie, de grijpbare en ongrijpbare verenigd in haar gedaante.
Maar uit de gezichtshoek, vanwaar Bartok de dingen wilde beschouwen en verklanken,
heeft men nog de keuze tussen vele en zeer verschillende soorten van loutere energie,
welke zich achter de levende en inerte, achter de zelf-bewegende en mechanistisch
bewogen verschijnselen openbaart. Zeer gemakkelijk en onmiddellijk verstaanbaar
zou men alle representatieve typen der muziek-geschiedenis kunnen catalogiseren
onder een etiquet dat hun morele, ethische gerichtheid aanduidt. Er was de
epicuristisch sensoriële Debussy; de mystische, profetische Mahler; de lyrisch
imperialistische Strauss; de smachtend of jubelend onverloste, onverlosbare Wagner;
de hymnische, kinderlijk broze Bruckner; de piëtistische, ecclesiastische Franck; de
sensualistisch spiritualistische Chopin; de geestelijk verwerelde Liszt; de excentrisch
demonische Berlioz; de smartelijk elegische Schubert; de sensitief heroïsche
Beethoven; de speels melancholische en arcadische Mozart; de naïef en drastisch
huiselijke Haydn; de pompeus theatrale Händel; de religieus getourmenteerde Bach;
de mathematisch zekere, stevige Scarlatti, Corelli. En nog menige andere uit het
verleden die even duidelijk karakteriseerbaar zijn.
Terwijl ik mij gaandeweg liet wegdrijven, als een drenkeling, in de onophoudelijk
draaikolkende klanken van Bartoks Sonate, tevergeefs speurend naar een rhythme
of naar een intonatie waaraan ik mij zou hebben kunnen vastklampen, als aan een
strootje, maar zelfs dat vond ik niet in die voortdurend bruisende, woelende
maalstroom, zocht ik instinctief en automatisch nog naar een woord om mij de
toestand te verklaren waarheen die muziek me gelokt had. Ook het betrekkelijk kalme
middendeel gaf me niets te gissen dan de flarden van een zacht, reikhalzend lied dat
hortte zodra het probeerde te beginnen, en zich nimmer kon voltooien, alsof de goede
schimmen van hen die pas onlangs weggingen het elkander toefluisterden zonder
dat 't hun lukte het simpele wijsje zich te herinneren in zijn geheel. Toen er na het
snelle, jachtende laatste deel een onverwacht einde kwam aan die steeds tastbare,
tevens onvatbare, altijd wisselende rhythmen en geluiden die gedaanteloos
rondspookten als bonkende, dreunende klopgeesten van wie ik een duister bericht
ontving dat ik niet vermocht, of weigerde te ontcijferen, kon ik niet anders doen dan
mij vergewissen in welke wereld, in wat voor maatschappij ik mij verplaatst zag
door deze muziek, en waar Bartok geweest was gedurende de tijd dat hij haar
opschreef.
Ik bemerkte toen dat ik mij in haar stroming naamloos gevoeld had als de
onbepaalde K. uit het Proces van Kafka, wezenloos aanwezig als de citherspeler van
Graham Greene's Derde Man, willoos gedreven naar het noodlot als de Meursault
uit L'Etranger van Camus, machteloos en hulpeloos als le docteur Rieux uit La Peste
van Camus, genadeloos klein en groot tegelijk als zijn Caligula, ik, gij, de opgejaagde,
de achtervolgde, de overal onveilige paria en outlaw, altijd nagezeten door de
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witgehelmde monsters ener gemotoriseerde, reële en irreële politie, immer bedreigd,
bespied, en ten laatste een gepakt, gevangen, gefolterd en verstomd mens, die niets
meer is dan het nummer waaronder hij zich moest laten boeken door de ambtenaar
van een fantastisch accuraat bureau waaraan hij niet ontsnappen kon, en die zijn lot
regelt tot het besloten wordt in een laatste, onverhoorde zucht. Ik voelde mij als
zovele personnages uit de romans van de tien, twintig, dertig recente jaren. Met dit
onderscheid: ik las ze ditmaal niet onder het schijnsel ener lamp, tussen de wanden
van een wonderlijk vredige kamer. Ik onderging ze door de klank alsof ik reeds die
persoon geworden was, anoniem, onherkenbaar, en klaarblijkelijk bestemd voor een
der massakuilen welke ikzelf met vele mede-nummers te graven zal hebben.
Zonder twijfel was het een geniaal mens geweest die met twee piano's, en precies
genoeg drummers om alle jazz der wereld en hun bedrieglijk sentimenteel optimisme
te annuleren door de oneindig verder gaande kunstigheid zijner rhythmische
combinaties – zonder twijfel was het een voorziener en voorzegger die deze Sonate
componeerde. Bartok stierf armoedig, niet ver van al het goud der aarde, dat opgetast
ligt in het Fort Knox. Welk een symbool! Wij ontwaren er niets van. Hoe zou het
anders kunnen dat we niet in opstand geraken na die Sonate ?
Men begrijpt, hoop ik, dat alles wat Wilhelm Backhaus, Robert Casadesus en
Monteux in het Concertgebouw speelden van Brahms, Saint-Saëns, Badings en nog
een paar andere geaccrediteerde muziekmakers, voor ons, die deze Bartok kennen,
leek te komen uit de praehistorie. Het verdiende alle lof. Maar ook wie zich
enthousiast meende te moeten tonen, geloofde nauwelijks daarin, omdat zelfs degenen
die Bartok niet hoorden reeds een andere klank verwachten.

Een klank van een levende
Wijl ik toevallig gelezen had dat te Parijs het Requiem van Verdi was uitgevoerd
door een benijdenswaardige keur van musici uit Italië, Ierland en Frankrijk, om de
jammerlijke dood te herdenken van Ginette Neveu die een jaar geleden omkwam
met een vliegtuig, werden mijn ogen getrokken naar de affiches welke omstreeks
dezelfde tijd op de Amsterdamse muren de grote treurzang aankondigden, waarin
de meester der opera zijn gevoelens vertolkte bij het sterven van zijn vriend Manzoni,
de schrijver en zoals men soms lust kan hebben om even de stilte binnen te lopen
van een kerkhof, zo kreeg ik plotseling neiging om de Verdi van 1873 (hij telde toen
zestig) opnieuw te horen. Ik weet natuurlijk niet welke beweegredenen vele anderen
geleid hadden naar het Concertgebouw, doch de zaal was vol, en ik vermoed dat de
meesten niet er heen gingen enkel ter wille der muziek, want vooral heden zijn er
weinigen voor wie de gedachtenis en het beeld van iemand zich niet spontaan zullen
verbinden met zulke klanken.
Dat gebeurt ook vanaf het begin. Verdi had slechts tien maten nodig, nauwelijks
een halve minuut, om ieder mens die ooit luisteren zou naar deze gefluisterde aanhef,
te brengen in de stemming welke hangt tussen middag en avond, tussen zomer en
herfst, tussen leven en dood, licht en donker. De oude, welbekende, en toch altijd
vreemde huivering, als men het eerste spinrag ziet glinsteren te midden van bloemen
en twijgen, als de eerste nevels zweven over een bloeiende heide, als een te tedere
kleur, of de bijna onmerkbare modulatie in het geluid van een vogel ons zeggen hoe
de dingen voorbijgaan en dat niemand onder dit firmament hun waarde, hun
schoonheid kent behalve wij, door die verrukkelijke siddering van ons lichaam. Met
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de eenvoudigste middelen verplaatst Verdi zichzelf en zijn hoorders naar dat labiele
punt, waar hoop en wanhoop opwegen tegen elkaar. Hij was zelf te midden van dat
vreemde geritsel, telkens wanneer hij dacht aan de verstarde, sprakeloze gedaante
van zijn vriend, en elke toon die hij dan vindt, is juist en goed.
Hij had er nooit lang naar te zoeken. Hij zocht ook niet. Alles wat nodig was om
een dode te celebreren lag voor de hand. Hij wendde zich niet af van de aarde en
haar bekoorlijkheden. Hij trok ze dichter naar zich toe. Hij bekeek ze alsof hij ze zelf
reeds verloor en dat maakte ze nog lieflijker. De melodieën kwamen aangevlogen
van de straat. Een optocht die zich in beweging zet. Een koopman die zingend zijn
waren aanbiedt. Een meisje dat neuriet achter gesloten luiken in de zonnige schemer
ener kamer waar zij denkt aan haar geliefde van straks. Een dansend, juichend
volksfeest. In zijn borst vormden zich nog dezelfde aria's, dezelfde wijsjes als
voorheen, en zij zouden begeleid kunnen worden met de enkele snaren ener guitaar.
Hun intonatie, hun gloed bleef even zuiver, even primitief en jong. Steeds zijn ze
nog de gehele, mooie, warme, heerlijke, tastbare werkelijkheid. Maar er zijn ook de
paar vierkante meter grond, ginds, waar het lichaam ligt dat deze dingen niet meer
kennen kan, en in het eigen hart de zonderlinge scheur die hij voelde van kind af,
wanneer aan 't einde van de dag de schaduwen onbereikbaar lang werden, wanneer
midden in Juli opeens het onnaspeurlijke signaal ruiste, zachter dan een vallend blad,
dan een wuivende halm, van het afscheid waarheen de zwijgende pracht der wereld
zich keert.
Hij begrijpt zelf niet hoe hij het doet, doch elke klank welke uit zijn binnenste oprijst,
tint hij met deze onheuglijke ontroering, en zij is tegelijk zo verzengend en zo
verkwikkend dat hij niets liever zou willen dan die wonderlijke emotie immer te
bewaren. Maar eveneens zonder dat hij begrijpt waarom of waardoor springt zijn
ganse wezen eensklaps op als in een paniek. Hij gilt. Hij beukt de deuren en de muren.
Hij krijst. Hij rukt als in een nachtmerrie aan de tralies van een kerker achter welke
hij droomt gevangen te zitten. Hij vaart op met de honderdvoudige energie van een
waanzinnige, een bezetene.
En men zou kunnen menen dat het de apocalyptische tekst is van de middeleeuwse
Dies Irae, welke Verdi zulke kreten suggereerde van verwarring en ontsteltenis. Maar
zo intellectueel en academisch als de reflexen waren van Mozart, zelfs van de
romantische Berlioz, reageerde Verdi niet op de verkondiging van een laatste oordeel,
wanneer het tijdelijke zal vervallen in as, wanneer de bokken links voor de brandende
hellepijn, de schapen rechts voor de eeuwige geneugten zullen worden uitgekozen.
Verdi zag dat geval heel anders. Hij ervoer het niet als een componist, maar als een
mens. Als iemand van altijd. Als iemand uit de praehistorie. Als iemand van heden.
Wat hij beminde voelde hij bedreigd met vernietiging. En hij ontwrichtte de ganse
ordening van een liturgische begrafenis, omdat hij, te midden der liefelijkheid van
de dingen, tegenover een schoonheid die hij niet ontwijken kon, tot driemaal toe, tot
het slot toe huilde, jankte als wolf en aap bij volle maan, als hond en paard die de
dood ruiken uit de verte, gelijk een mens innerlijk schreeuwt wanneer het dierbaarste
van hem iets schimmigs wordt, waarvan zoveel verlangen naar vreugde onvervuld
moet blijven.
Het eigenaardigste van Verdi's Requiem is dat orkest en zangers gerust kunnen
knoeien. Dit heeft nauwelijks belang. Het vermindert niemands waarneming noch
hem. Ik geloof niet dat het mogelijk is om de f van de twaalfde maat verkeerd en
onverstaanbaar te laten klinken. Zij zal altijd schrijnen wie haar hoort, goed of slecht.
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Onuitwisbaar zal zij zich griffen in ieders herinnering als de smartelijkste, de
dringendste, de hoopvolste vraag. Let op de tekst die Verdi componeerde. In 1873
reeds was hij bang, doodsbang, dat de vriendelijke woning zijner aarde verdelgd zou
worden door een geheimzinnig vuur. Lees en herlees deze muziek waarmee hier
ieder naar believen kan knoeien. Nauwkeurig houdt zij het midden tussen geluk en
ongeluk. Zij zal altijd anoniem zijn. Nog lang zal zij klinken als de stem van het volk,
van de gewone mens die het ergste ducht, het beste wenst.

Au revoir, monsieur Monteux
Na het concert van twee November meende ik werkelijk dat misschien de meerderheid
zijner bewonderaars hem ditmaal zonder veel leedwezen zou zien vertrekken naar
de stad van Sint Franciscus.
Het effect van teleurstellingen, gelijk dat van x-stralen, is cumulatief: men raakt
ze uiterst moeilijk kwijt; en op die avond hadden de decepties van drie voorgaande
weken zich binnen te weinig tijd gebundeld tot een pakket dat men niet meer
ongehinderd dragen kon, hoe gaarne een oude sympathie ook wilde verduren. Het
was een trits van vergissingen, die te zamen negen en zeventig minuten van dubieuze
muziek opstapelden, om het evenwicht tussen lust en onlust te verstoren.
Eerst de zeventien minuten van het ‘Concert voor orgel en orkest’, geïntroduceerd
door zijn auteur, Hendrik Andriessen. Wat kan een kwartier lang schijnen wanneer
men wacht op iets dat niet komt! In mijn herinnering heb ik een gebruis en getuit
overgehouden van kerkelijke accoorden en schoolse melodische formules, blijkbaar
als feestelijk bedoeld, omdat zij het gebruikelijke lawaai maakten ener beginnende
of uitgaande plechtigheid, doch waarvan geen enkele tot gestalte werd in het daverend
geraas van twee massale klank-bronnen, welke zelfs tijdens de schaarse zachte
momenten tegen elkaar schijnen op te worstelen met een rumoer dat des te harder
loeit daar de kern hol is. Zowel de Passacaglia als de Toccata, beloofd door het
programma, bestaan slechts op het papier. Een leeg, banaal geklater, heeft al het
hoorbare verzwolgen en gesmoord. Er ging niets verloren weliswaar. Dat was juist
onze spijt.
Daarna de dertig minuten der Reformations-Symphonie van Mendelssohn, wiens
naam verbannen en verborgen is geweest in het Concertgebouw, omdat hij geboren
werd als Jood. Hoewel die symphonie geclasseerd staat als vijfde, daar zij pas laat
na zijn dood in druk verscheen, is het de eerste, en hij componeerde haar op zijn
twintigste jaar, zonder twijfel ter herdenking zijner ‘confirmatie’, want toen hij twaalf
was, had zijn vader Abraham (zoon van de philosoof Moses Mendelssohn, die zijn
leven lang ijverde - vergeefs - ter verkrijging van burgerlijke rechten voor Joden)
hem laten dopen, en opnemen in een Protestantsche kerkgemeenschap. Het lijkt ook
inderdaad dat de jonge Felix het ceremonieel van zijn doopsel en aanneming
ondergaan heeft met dezelfde innige, tedere gevoelens van versmelting in een
vervoerend licht, in een stille, hemelse verwarming als de passage verhaalt van ‘Si
le grain ne meurt’, waar André Gide de ervaringen beschrijft zijner voorbereiding
en inwijding tot het goddelijke. Wanneer dus ooit een muziek bij ons volk van
voormalige Geuzen en vrijheidsstrijders beroemd, populair, alom gespeeld had moeten
blijven, dan zou dat zeker deze symphonie der reformatie geweest zijn, als
Mendelssohn een adaequate expressie gevonden had zijner religieuze emotie. Maar
dat lukte hem niet. Behalve de twee maten die Wagner in Parsifal stempelde tot zijn
onvervreemdbaar eigendom, en behalve het scherzo, waar sprookjesachtige
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kaboutertjes gezellig schijnen te keuvelen en te neuriën als in een gesublimiseerde
vergadering van het Leger des Heils, is de rest der Symphonie niets dan een droge,
conformistische preek. Trouwens, terwijl Mendelssohn die symphonie schreef, wist
hij niet hoe hij haar noemen zou. In een brief van 25 Mei 1830 vroeg hij aan zijn
zusje Fanny een titel: ‘Reformationssymphonie, Confessionssymphonie, Symphonie
zu einem Kirchenfest, Kindersymphonie, oder wie Du willst’. Onder de gezichtshoek
der toekomst zou de beste benaming luiden: Kindersymphonie. De gehele
ontwikkeling der muziek gedurende de laatste honderd jaar, en menige andere
ondervinding, hebben bewerkt dat wij deze kinderlijke belijdenis nog slechts kunnen
beschouwen als kinderachtig.
Verder was er op die avond de twee en dertig minuten van Sibelius' Vioolconcert.
Wij kenden het sinds lang, en wij vreesden het. De solo-partij is buitensporig moeilijk,
maar zelfs al wordt zij gespeeld met een prachtige, glanzende toon, een volmaakte
techniek, gelijk Jan Damen dat doet, zij krijgt daarom geen leven, want het nut dier
superieure acrobatie is nergens merkbaar, vermeerdert nergens de zin van het
meegedeelde, en beweegt zich ten overvloede op een grauwe, effen, onveranderlijke
achtergrond van neerslachtigheid en doffe verveling. Zoals altijd bij Sibelius. Men
weet dit; doch men probeerde het nog maar eens, omdat hij dit jaar vijf en tachtig
wordt. De ‘Valse triste’ is kentekenend voor deze componist uit het hoge Noorden.
Voor ons, Hollanders, had die soort van immobiele droefgeestigheid totnutoe nimmer
bekoring, en ook deze keer niet.
De dertien vrolijke minuten van De Falla's Tricorne waren te kort om daartegen
op te tornen. En ik duchtte reeds dat Monteux niet veel verlangen zou achterlaten
naar een wederzien. Wat dreef hem om in de maand zijner aanwezigheid hier een
miniatuur Brahms-festival te arrangeren? Ook wie enkel goeds denkt over deze auteur
zal niet durven beweren, dat een dergelijke voorrang van Brahms in verhouding staat
tot zijn betekenis als symphonisch componist. Wat overreedde Monteux om een
totaal overbodige reprise te geven van Prokofjefs ‘Symphonie classique’? Muziek
is te duur om er onnozele amusementjes mee op touw te zetten als dit onbenullige
pasticcio, en wanneer men met alle geweld wil archeologiseren, liggen er genoeg
echte meesterwerken uit verleden tijden verwaarloosd op de planken der bibliotheken.
Wat verleidde Monteux om terecht vergeten ouvertures van Glinka en Mendelssohn
uit de oude doos te halen? Waarom vond hij onder de composities der recente dertig
jaren niets dat zijne en onze aandacht op zijn minst evenzeer verdiende als die namaak
en die antiquarische relieken?
Al zijn programma's stonden onder de invloed van een wens naar gemakkelijkheid,
en ook hun uitvoering. Dit wil zeggen dat de vertolking in technisch opzicht
uitmuntend was, doch van een psychisch standpunt deficiënt. En wat zou muziek
kunnen rechtvaardigen als zij ons diepe geluk der dingen, ons eigen binnenste, niet
deelachtig maakt? Er zijn dan honderden minder kostbare tijdpasseringen. Wij allen
echter, bewust of onbewust, zoeken dat andere: het contact met de nog
ongedefinieerde, maar duidelijk vermoede, dikwijls ervaren, wonderlijk
levenwekkende radiatie, voorradig in de kern der dingen, en die alleen door middel
van muziek kan worden hervonden en beseft.
Om geheel eerlijk te zijn moet ik bekennen dat zulke gewaarwording (de enige die
alle moeite loont) onbereikbaar bleek tot aan vorige Zondag. Ook bij het
jubileum-concert van de Vara. Monteux dirigeerde daar de Symphonie fantastique
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van Berlioz, waaraan hij verknocht is, waarin hij zijn eigen mogelijke grootheid
herkent. Hij dirigeerde daar ook het Radio Philharmonisch Orkest. Een mooi orkest.
Samengesteld, gerecruteerd uit al het goede, het beste soms, dat hier beschikbaar is.
Man voor man, en vrouw voor vrouw uitmuntend, voortreffelijk, en meestal
onberispelijk. Uiterst lastig echter om er meer uit te krijgen dan de photografische
gelijkenis der geschreven noten, meer dan de mechanische accuraatheid. Dit orkest
(zonde en jammer) is veroordeeld om te spelen in de dorre, steriliserende sfeer van
een studio. Dit orkest is, instrumentaal gesproken, een homogeen ensemble waar
ieder, gewoonlijk perfect, zijn aangewezen rol vervult. Maar het is geen collectiviteit,
waar de hoorn instinctief antwoordt op de fluit, de bazuin op de violen, geen
gemeenschap waar alle harmoniërende of contrasterende elementen als organische
eenheid intuïtief gelijkluidend samenwerken. Waarschijnlijk heeft dat orkest een
podium nodig, de open lucht, het directe verband met de animale warmte van een
verlangende schare, zoals het orkest der B.B.C., der Franse Radio, om te ontsnappen
aan de gevaren en de eenzijdigheid van een uitstekend automatisme. Het is immers
bijna onmogelijk dat er geen verschil zou bestaan tussen de uitdrukking die wordt
overgebracht door middel van gecompliceerde electrische toestellen en de impressie
van een regelrecht menselijke toenadering. Weet men echter genoegzaam dat wij in
heel Nederland slechts één zaal hebben (het Concertgebouw) waar muziek kan klinken
onder acoustisch gunstige voorwaarden? Er is bij ons nog veel te doen. Monteux zag
zich op de avond der Vara geplaatst tegenover het onmogelijke. Hij bereikte niettemin
de technische nauwkeurigheid. Er werd echter veel gehoest en gekucht. Dat is altijd
een kwaad symptoom. Wanneer alles luistert wordt ieder zwijgend.
Toen kwam de onvergetelijke uitvoering van 5 November. Een Zondagmiddag. En
ieder weet hoe druilerig dat tijdstip kan zijn van elke week. Maar hier vonkte
onverwacht het opperste licht. Men begon met een ballet-suite uit een verloren opera
van de geniale Grétry (als hij Duitser was geweest zou hij gerekend worden tot de
categorie van Mozart) en het was eensklaps alsof het Concertgebouw-orkest wilde
tonen dat het evenveel kan als de Wiener Philharmoniker, als elk orkest der wereld,
en met meer intensiteit, onvergelijkelijk beter dan alle andere orkesten, met een
souvereine gemakkelijkheid, een goddelijke vanzelfsprekendheid, een onbetwijfelbare
overtuiging in het geringste onderdeel. Wij gingen toen verder met een haast ideale
vertolking van Beethovens Vijfde piano-concert, volmaakt door de werking van
Monteux en zijn orkestraal instrument, bijna volmaakt ook in het spel van Edwin
Fischer, wiens vingers soms weigeren wat de geest hun beveelt, maar wiens intonaties
altijd exact zijn, subliem, en overeenkomstig de gevoelens van niemand minder dan
Beethoven. Men steeg nog tot hogere verrukking na de verstrooiende pauze. Debussy's
Iberia verscheen als het zuivere geluid van een paradijs, van de ongestoorde lusthof,
die wij in ons binnenste dromen en waar wij ons voelen als thuis. Daarna was ook
het zingen der witte zwaan langs de oevers van de donkere dood, zoals Sibelius dat
in tonen schilderde, nog verheuglijk ondanks zijn eentonigheid die wij niet wensten.
Maar wie zou vandaag ooit geloofd hebben dat de ouverture van Tannhäuser ons,
hoorders van 1950, kon brengen tot dezelfde exaltatie, tot dezelfde zekerheid, waar
wij meer dan een koninkrijk, meer dan de ganse wereld bezitten en waard zijn, wie
zou ooit hebben durven gissen dat die ouverture van Tannhäuser ons zou doorgloeien
zoals zij een eeuw her de dichter Baudelaire tot vervoering bracht?
Daarom zeg ik ondanks veel wat teleurstelde: Au revoir, monsieur Monteux.
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Het jubileumjaar der Opera
Men heeft er niet op gelet, noch bij ons noch elders, dat een van de merkwaardigste
gebeurtenissen der muziekgeschiedenis in deze herfst een verjaardag bereikte, die
niet enkel verdiende gevierd te worden wegens de bijzondere betekenis van het feit,
doch evenzeer wegens de lessen welke kunnen voortvloeien uit de goed begrijpende
herdenking van hetgeen toen een aanvang nam. Vast en zeker, om maar al iets te
noemen, zou het Holland-Festival van vorige zomer een uitstekende greep gedaan
hebben in de belangstelling der hele wereld, als het een deel van zijn programma
geplaatst had onder presidium van de enkele mensen, die in 't jaar 1600 - om precies
te zijn: op Vrijdag 6 October - een nieuw tijdvak openden voor de evolutie der muziek,
en de fundamenten legden van een kunst, welke zonder hun tussenkomst misschien
nimmer hadde bestaan.
Op deze datum immers, 6 October 1950, was het drie en een halve eeuw geleden,
dat te Florence, ter gelegenheid der feesten bij het huwelijk van Henri IV, Frans
koning, en Maria de Medicis, dochter uit de familie die het meest bijdroeg tot het
wekken der Renaissance, de eerste opera werd opgevoerd, waarvan de papieren
documenten, welke nog bruikbaar zijn, gespaard en bewaard bleven, ondanks de
opruimwoede van de nazaat, ondanks de vraatzucht van muizen, ratten en
kakkerlakken, voor wie de producten van de geest even weinig belang hebben als
voor het gros der rechtopgaande tweevoeters, aan wie, volgende de woorden van
Ovidius, een subliem gelaat gegeven werd om het naar de sterren te heffen. De eerste
opera trouwens die overtuigingskracht genoeg bevatte om bij menigeen het weifelend
geloof te versterken in een vermetel idee, om menigeen aan te sporen tot wedijver
met een werk, dat zijn toehoorders zodanig verraste en boeide, dat als een dageraad
zijn schemerend licht zond over een wereld welke men vergeten had in de dromen
van een lange slaap.
Deze eerste opera was het resultaat van discussies welke gedurende twintig jaren
gevoerd waren door de leden ener club, die vergaderde ten huize van Giovanni Bardi,
de laatste vermeldenswaardige telg uit een oud geslacht van kleine komaf, dat zich
een burcht verworven had in de Apennijnen en de titel van graaf. Vandaag is er te
Florence nog een Via de' Bardi, tussen de Ponte Vecchio en de Santa Maria delle
Grazie, welke zijn naam in aandenken houdt op de linkeroever van de Arno. Maar
de Giovanni van omstreeks 1600 is de enige, die werkelijk de roem verdiende om
voort te duren in de dagelijkse gedachten van het volkje dat daar nu nog woont. Hij
was tegelijk dichter, dramaturg, componist, philoloog, philosooph, en had te veel
neigingen waarschijnlijk om ene ervan methodisch tot haar hoogste doel te brengen.
Op een zeker moment echter in zijn leven kreeg hij de openbaring van iets dat er op
de aarde nog niet was, en dat er zou kunnen, zou moeten zijn. De bel rinkelde bij
hem en riep hem naar de deur, waar een onbekende, nooit vermoede mogelijkheid,
een onbegrensde toekomst voor hem lag, terwijl hij het derde hoofdstuk las van
Plato's Republiek. Daar ontdekte Giovanni Bardi, dat muziek een verbinding is van
woord, harmonie en rhythme. De harmonie bepaalt de verhouding tussen hogere en
lagere tonen, en eveneens van de korte of lange cadans der woorden. De muziek is
niets anders dan de kunst om aan het woord de juiste tijdmaat te verlenen, de juiste
intonatie, de juiste draagwijdte, en ook de juiste zin.
Toen hij dit princiep gevonden had, week hij niet meer daarvan af. Het impliceerde
de radicale veroordeling van de complete muziek, welke sedert eeuwen door de
christenheid beoefend was en die in tienduizenden kerken en kloosters geheel Europa
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overheerste. Het impliceerde de totale verdwijning van die toenmaals oppermachtige
kunst. Het impliceerde eveneens een compositie- en een voordrachts-techniek welke
diametraal indruiste tegen alles wat er tot dan toe gemaakt en uitgevoerd was. In
plaats van het muzikale denken te concentreren op de collectieve zang van het koor,
moest men het middelpunt der aandacht voortaan baseren op de stem van de solist die overal waar tot dusverre ernstige, officiële muziek geschreven werd, zich nog
nimmer had kunnen ontworstelen aan de beperkingen der massa. In plaats van de
tenor, die tot dan toe de leidende functie vervuld had in het compositorisch organisme,
moest deze rol voortaan worden opgedragen aan de bas, hetgeen een complete
revolutie eiste van alle regels die sinds mensenheugenis gerekend waren als natuurlijke
norm en scholastisch dogma. Het princiep van Bardi impliceerde bovendien, dat van
toen af tientallen domeinen der expressie onderzocht en ontgonnen moesten worden,
welke tot dan toe - in de muziek ten minste - nimmer waren betreden, dit wil zeggen,
alle regionen, met al haar nuances, der innerlijke en uiterlijke ervaringen, passies
van de individuele, aardse mens, die tot dan toe niet of slechts uiterst schematisch
door de dominerende muziek waren vertolkt. Daar de muziek in 't vervolg werelds
zou worden in plaats van religieus, en solistisch in plaats van collectief, impliceerde
Bardi's princiep ten slotte de intrede der vrouwelijke stem in de muziek, waar zij tot
dan toe op grond van een apostolisch gebod (de vrouw heeft te zwijgen in de kerk,
schreef Paulus) geweerd was.
In geen enkele kunst en in geen enkele tijd werd ooit een zo totale omwenteling
beraamd van alle geldende aesthetische wetten, en nimmer werd een zo volledige
verandering ondernomen door zulk een gering aantal mensen en met zulke beperkte
middelen. Onder de leden der club, die vergaderde in het paleis van Bardi, en die de
camerata, het kameraadschap genoemd werd, bevonden zich de componist Vincenzo
Galilei, (vader van de astronoom Galileo, die de zon stil zette en de aarde in beweging
bracht), de humanist, philoloog en mathematicus Girolamo Mei, de dichter Ottavio
Rinuccini, die gold voor een tweede Tasso, verschillende andere geleerden en
componisten, van wie de meesten, in ieder geval de intellectuele leiders, behoorden
tot de adel of tot een patricische familie. Inderdaad zijn de solistische stijl en de
opera, welke sedert het moment hunner uitvinding, zo uitnemend menselijk, zo
universeel populariseerbaar zouden blijken, van aarts-aristocratischen oorsprong, en
dat geen enkele sociale noch economische invloed tot hun ontstaan heeft bijgedragen,
behoeft zelfs geen betoog. Toen Bardi in 1594 als pauselijk kamerheer van Clemens
VIII naar Rome geroepen werd, verhuisde zijn ‘kameraadschap’ naar het paleis van
Jacopo Corsi, een ander Florentijns edelman. Dáár werd in 1597 de eerste waarlijke
opera vertoond, en ook de eerste muziek gespeeld, waarvan de auteur later zei, dat
zij geheel anders behandeld was dan door al zijn voorgangers. Wegens de slordigheid
van mensen en muizen raakte dit werk verloren. De dichter was Rinuccini; de
componist Jacopo Peri (geb. 1561), door zijn stadgenoten bijgenaamd: il zazzerino,
de behaarde, de harige. Het stuk heette Dafne, de nymph die bemind werd door
Apollo, maar zich liever liet veranderen in een laurier dan de liefde in te willigen
van een god.
Omdat volgens de mening van wijze lieden niets, dat intrinsieke waarde bezit, ooit
kwijt raakt, mogen wij veronderstellen dat de verloren Dafne minder goed was dan
de eerste waarlijke opera, die bewaard bleef. Zij werd opgedragen aan de
‘Cristianissima Maria Medici, Regina di Francia et di Navarra’, zij was vervaardigd
door dezelfde kunstenaars die Dafne gemaakt hadden, Rinuccini en Peri, gekozen
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om de opzienbarendste plechtigheid op te luisteren van dat jubeljaar 1600, en heette
‘Euridice’. Zo was zij tevens de eerste der ontelbare Euridice's en Orfeo's welke sinds
drie en een halve eeuw de lof der liefde bezongen hebben, en onze weigering, onze
niet-aanvaarding van de dood, tot aan de film Orphée van Jean Cocteau.
Maar tot vandaag toe heeft de Euridice van Jacopo Peri nog niet hetzelfde geluk
gekend dat de weinige jaren daarna geschreven Orfeo van Monteverdi ondervond
van Vincent d'Indy, door wiens oplettendheid dit groot werk kon herrijzen uit de stof
en as waaronder het bedolven lag. Het zou mooi geweest zijn, doch blijkbaar te mooi
om waar te worden, wanneer ter gelegenheid van een zo belangrijk en verwaarloosd
jubileum, een der vele gidsen die onze cultuur regelen, aan één onzer Hollandse
musici de taak vergund had om aan de Euridice van Rinuccini en Peri de
wedergeboorte te schenken, welke zij wacht en waarop zij recht heeft.
Want de consequenties der beginselen, welke Peri stelde, reiken tot heden. Hij
beweerde ervan overtuigd te zijn, dat hij, evenals de Antieken, evenals Aeschylos,
Sophocles en Euripides, die tegelijk dichters en componisten waren, doch van wie
hij nooit een noot gezien, noch gehoord had, hij meende oprecht een muzikale
uitdrukking gevonden te hebben, welke meer was dan spreektaal, een uitdrukking
die zingt maar welke nergens het gezang wordt dat voornamelijk zingt om te zingen.
Hij meende al de intonaties en accenten van zijn tekst getrouwelijk nagebootst te
hebben, of zij kalm dan wel hartstochtelijk waren, volgens voorbeelden uit het reële
leven. Spoedig na hem werd dit ideaal vergeten. Want door de opera kreeg de mens,
voor de eerste maal sinds hij bestond, alle kansen te kennen zijner eigen stem, ook
die der coloratuur-aria, der bravour-aria, van de nachtegaal. Ongeveer twee honderd
jaar later poogde Gluck naar dezelfde gelijkheid tussen poëzie en muziek als Peri.
Maar ook weer kreeg de mens toen alle uitdrukkingsmacht te kennen van het orkest
dat begon te ageren als een autonome factor der muzikale expressie. Een kleine eeuw
daarna kwam Wagner, die een gelijk doel waande te beogen, maar wiens tekst meestal
verzwolgen wordt door een orkest, dat hijzelf emancipeerde buiten zijn weten, buiten
zijn bedoeling. Direct na hem verscheen de Pelléas et Mélisande van Debussy, die
zowel de dictie als de orkestratie, bij wijze van protest terugvoerde, in een hedendaags
idioom, tot het aanvankelijk ideaal der Renaissance en der Oudheid, dat nimmer
voldoende verwezenlijkt werd. Wagner echter had talloze navolgers. Debussy geen
enkele. Evenmin als de Peri van de eerste Euridice.
Het is een zonderling verlangen, de ingeboren wens van ons om woord en muziek
evenwaardig en gelijkluidend te willen. Dit verlangen is dermate oud en sterk, dat
de vroegste bewustwording ervan stellig een herdenking verdiende, ook al weten wij
niet precies waarom. In die begeerde eenheid tussen het meer rationele der poëzie
en het meer irrationele, intuïtieve der muziek, ligt misschien het noodzakelijke
evenwicht voorspiegeld tussen woord en klank, daad en droom, tussen het zijnde en
het wordende.
Alleen reeds om een dergelijk raadsel te confronteren met de rede, had ik in dit
jubileumjaar Peri willen horen.

Over Ravel
Alle muziek van Maurice Ravel is sinds lang bekend en zonder raadsel, maar van
zijn psychologie weten wij nog zo goed als niets. Op de lezing die vorige zomer in
Maison Descartes gehouden is door Régis Bastide, een jong Frans romancier en
musicograaph, over de laatste der grote Franse componisten, en op de lezing in de
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Kleine Zaal van het Concertgebouw, waar mevrouw Hélène Jourdan-Morhange dezer
dagen hetzelfde onderwerp behandelde, hebben ook deze beide sprekers niets
medegedeeld over Ravel's persoonlijke instelling en verhouding tegenover mensen,
dieren, dingen en ideeën dan enkele schamele anecdotetjes, waarmee de eerste de
beste voorbijganger even weinig getypeerd had kunnen worden als een zo ondoyant,
veelvoudig kunstenaar, gelijk Ravel.
Zijn levensbeschrijvers vertellen wel dat hij noctambulist was, maar zij zeggen
niet met wie of met wat Ravel op zijn nachtelijke omzwervingen door Parijs een
contact zocht dat hij overdag nergens vinden kon. Ofschoon het meeste in Ravel's
werk gemakkelijk te classificeren valt onder een retrospectieve romantiek, en een
zekere constantheid vertoont van lijn, bewijzen vele frappante verschillen in de
belichting, de kleur, het accent waarmee zijn gebruikelijke denkwereld hem tegemoet
kwam, een aantal heftige storingen in de continuïteit van zijn innerlijke horizon,
waarvoor een oorzaak moet bestaan. Wij kennen die oorzaken echter niet, en zolang
ze onbekend blijven kunnen wij hen slechts toedichten aan de willekeur van iemand
die zijn sensaties intellectueel kiest, maar hen zelden rechtstreeks ondergaat.
De biographen vermelden met geamuseerde piëteit dat hij in zijn huis te
Montfort-l'Amaury een verzameling had aangericht van barokke, poppenkasterige
snuisterijen waarmee hij zich te meer verlustigde naar mate ze lelijk waren of vals;
een museum van gruwelen tussen welke hij zijn dagen doorbracht en zijn bezoekers
(hij had er velen) verheugd rondleidde. Maar nooit heeft het iemand geïnteresseerd
om de redenen na te speuren van dat bizarre masochisme, dat onmogelijk komisch
kon zijn, noch om zich af te vragen of Ravel's vreugde er over een sardonische, een
tragische kant had, en waarom.
De lieden hebben nauwlijks bemerkt dat Ravel in de verzamelde werken van
Evariste Désiré de Forges de Parny (vergeten poëet, gewaardeerd door Voltaire)
welke hij toevallig kocht in een boekenstalletje, een tekst koos van even
revolutionnaire strekking als de film Storm over Azië, en zulke gepassionneerde
anti-koloniale schreeuwen in 't midden plaatste zijner drie Chansons madécasses,
die overigens niet gelukt zijn en uitgaan als een nachtkaars.
Wat dreef hem, hoewel hij meermalen was afgekeurd, niet sterk zijnde en beneden
de maat, wat noopte hem in 1914, hoewel hij geenszins ‘patriotard’ was (veel minder
dan Debussy) om met dezelfde ijver kruiwagens te zoeken die hem hielpen aan een
militaire situatie, als duizenden anderen kruiwagens zochten om zich te laten
vrijstellen van een gevaarlijk tijdverdrijf?
Aan welke onvoorwaardelijke impuls gehoorzaamde hij toen hij later het Legioen
van Eer geweigerd heeft? Voor reclame of opschudding was zo'n gebaar niet nodig.
In hoeverre ontsprongen die uitingen, en nog menige andere, aan oer-wensen, aan
een wellicht essentieel deel zijner psyche, dat hij in het veelal abjecte sociale en
artistieke milieu waar hij te vertoeven had, en vanwaar de post hem talrijke, honende
briefkaarten bezorgde van de modische en opgeblazen kermisklant Erik Satie, moest
verbergen, moest onderdrukken, maar dat bij wijle explodeerde met een elementair
geweld?
Waarom ook is er tot nu toe in het bestaan van Ravel, behalve zijn moeder, geen
enkel menselijk wezen gesignaleerd dat hem onmisbaar was, of bijna, en waardoor
zou kunnen blijken dat hij in zijn eenzaamheid niet steeds alleen was temidden der
afzichtelijke snuisterijen van de infaamste periode der geschiedenis, toen iedereen
wilde dansen (in de letterlijkste zin) op de tomben van meer dan tien duizend maal
duizend gesneuvelden?
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Al deze vragen betreffende het eigenlijke inzicht van Ravel kregen nog geen begin
van antwoord. Zij kwamen niet eens op in het futiele brein zijner tijdgenoten die in
hem niets liever zagen dan wat zij zelf zijn: een naarstig horloge-maker, een vernuftig
knutselaar. Hoe moet hij, die zich bij wijlen niet kon verhinderen uit te breken met
het rumoer en de schelle kreten ener aardbeving, zijn bewonderaars veracht hebben,
en verfoeid!
Er is in 't leven van Ravel een evidente breuk, een scheur geweest, waarvan de
gevolgen zich begonnen te openbaren omstreeks de jaren van de eerste wereldoorlog.
Zijn innerlijk zelf doormaakt dan, of beëindigt dan een soort van ruitijd, welke
zichtbaar is tot in de wisseling zijner physionomie. Men kan de grondigheid der
metamorphose het beste meten aan het fotografisch portret dat op pag. 83 der
Ravel-biographie van Roland Manuel staat afgedrukt. Er is niet de minste gelijkenis,
en nauwelijks nog overeenkomst, met de gestalte die ieder te zien krijgt wanneer de
componist van de Boléro of van Daphnis zich aftekent op het donkere doek van elks
geheugen. Hij was toen 33. De leeftijd waar men sterft wanneer de goden iemand
liefhebben, zoals Menandros, vier-en-twintig eeuwen vroeger dan Kloos, beweerd
heeft. Hoe zouden wij Ravel zien als deze beeltenis de laatste was geweest die van
zijn stoffelijk omhulsel gemaakt werd?
Hij draagt daar een snor in de trant van Wilhelm II, aan de punten zwierig opgekruld;
een korte bakkebaard, volgens de toen al ouderwetse mode; een geweldige dubbele
boord, een waar halsblok, welks hoogte bijna de helft bedraagt van het kleine hoofd;
een minuscuul, lilliputterig dasje; een bestikt zijden hemd, nonchalant golvend tussen
de panden van de open jas; de twee handen met uitgesperde duimen in de vóórzakken
der broek. Een getrouwe en sarcastische caricatuur, met die grote, scherp gemarkeerde
neus en het uitwijkende linkeroor, van de suffisante homme du monde, uit de broeikas
ener rijke en smakeloze maatschappij. Als er de ogen niet waren zou het een prachtig
pendant zijn van het meedogenloos onthullende portret dat Jacques-Emile Blanche
schilderde van Strawinsky en dat hangt in het musée du Luxembourg. Maar de ogen
(glazig stom bij die Strawinsky), tegelijk hol, tegelijk verbijsterd in dit gelaat van
Ravel, schijnen, alsof er een ontsteltenis achter hen wroetende is, te zeggen: Waarom
heb ik mij zo opgetoterd? Wat willen jullie allemaal van me? Wat heb ik eigenlijk
met jullie allemaal te maken?
Hij werpt die gedaante weg. Hij transformeert kop en silhouet in de effen, strakke,
bijna geometrische figuur waarmee hij verder door het leven gaat en die hij zal
behouden op zijn doodsbed. Doch de taal der ogen blijft. Zij zeggen voortdurend
hetzelfde, of men hun blik ontmoet in een stille kamer of op een soirée waar hij vijftig
handen te grijpen heeft. In de muziek echter die hij nog schrijven zal na de
geheimzinnige, aanvankelijk haast onbemerkbare breuk, spreekt hun ontredderende
taal hoe langer hoe duidelijker, voor iemand die horen kan en verstaan durft. Alsof
hij door de nauwe spleet van die zonderlinge, en niet ontwijkbare scheur in zijn
diepste zelf, een uitkijk kreeg naar fantastisch peilloze en beklemmend grauwe
afgronden, verwijdert hij zich van de kaleidoscopische, de schoon-zienende
gezichtshoek, waaronder hij altijd de dingen aanschouwd had. Hij zingt voortaan
vanuit dat aspect. Hij roept de afgrond niet aan. Neen. Hij probeert met de uiterste
inspanning van zijn wil de tuimeling te vermijden. Maar hij componeert niet meer
het heerlijke licht van de dag, niet meer de naïeve, natuurlijke belofte der
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schemeringen van de ochtend of van de avond, noch de trouwelijke flonkering der
sterren van de nacht. Hij componeert voortaan slechts variaties op een vreemd
fluorescerend zwart, op een bleek en ijzig wit. Aan wat geheel liefelijk en geheel
waarachtig zou kunnen zijn (de zang b.v. van het Andante uit zijn eerste
piano-concert) geeft hij de tinten van een onherroepelijk, onherstelbaar verleden. Hij
wordt de uitvinder ener muziek die tracht op te rijzen uit de donkerste duisternissen.
Hij wordt de componist van mensen die zich een voorbij geluk herinneren en die
zouden willen dansen maar het niet meer kunnen, en bij wie een lokkende melodie
de keel toesnoert zodra zij poogt te zingen. Hij wordt in het tweede piano-concert
(voor één hand, die het onmogelijke te doen heeft) de componist van een zang, van
de oude, meer dan religieuze, meer dan menselijke, van de universele treurzang, die
met de oorsprong van het zijn opdoemt uit een donkere chaos, begroet wordt met
statige, feestelijke rhythmen en klanken van klaroenen, die boven een jazzende wereld
de klacht, de antieke klacht der gestorvenen en der levenden eerst neuriet, dan
hermijmert, daarna uitgilt en dan bejubelt, de klacht welke niet getroost wordt door
een terugkeer der orkestrale fanfares. Hij wordt vooral de componist der katastrophe.
Want La Valse eindigt in een plotselinge afbraak. Ook de Boléro die vandaag door
een inboorling van de Europese, Afrikaanse, Amerikaanse en Aziatische wildernissen
gefloten wordt, stort in, bij een culminatie-punt dat tot vervoering had kunnen brengen,
breekt af onder het huilend, snauwend gekraak van een onverhoedse ruïne.
Voor hoeverre ontstegen zulke apocalyptische vermoedens en obsessies van een
Ravel, die zijn bezoekers ontving, en die zelf wilde wonen te midden van alle liegende
snuisterijen zijner dagen, zijner medemensen, - voor hoeverre betroffen die
onontwijkbare suggesties ener wereld welke eensklaps in puin valt, het verleden, het
heden of de toekomst? Wij weten er niets van.

Muziekbeleid
Het is dus meer dan duidelijk gebleken, - eerst bij het jubileum van de Vara, daarna
bij de zilveren feesten van de Kro - dat er, volgens het oordeel der bekwame hoofden
die twee zulke welvarende lichamen regeren, niemand in heel Holland bestaat om
op eerzame wijze Eduard van Beinum te vervangen wanneer deze dirigent wegens
een of andere oorzaak zijn functie niet kan waarnemen.
Dat de Vara Pierre Monteux uitnodigde om de viering op te luisteren van haar vijf
en twintigste verjaardag scheen nog begrijpelijk (ofschoon niet verdedigdbaar), want
Monteux heeft oude, langdurige relaties met onze muziek, met onze radio zelfs, en
daarenboven een vermaardheid, welke ook onder de bijzondere omstandigheden van
een Nederlandse herdenking zijn tegenwoordigheid legitimeren.
Dat de Kro echter, wijl Van Beinum nog niet beschikbaar was, Jean Fournet koos
om aan haar Amsterdams gala-concert de gewenste praal en betekenis te verlenen,
kan niet met aannemelijke beweegredenen worden verklaard. Juist immers omdat
de artisticiteit en het vakmanschap van Jean Fournet, wegens hun voortreffelijkheid
buiten geding blijven, maar juist ook omdat deze Franse orkestleider hier gloednieuw
is en op geen andere titels te bogen heeft dan op zijn bruikbaarheid, kan de keuze
van de Kro slechts worden opgevat als een uiting van critiek en van ostracisme jegens
het ensemble der overige Nederlandse dirigenten. Wanneer deze houding
gerechtvaardigd zou blijken, hebben wij ons danig te verontrusten over de naaste
toekomst onzer muziek.
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Laten wij daarom de situatie der candidaten, die voor de gunsten der Kro in
aanmerking konden komen, even nagaan, zakelijk en onpartijdig.
Toen Frits Schuurman het Residentie-orkest verliet om te verhuizen naar het verre
Zuid-Afrika, werd de ledigheid welke hij representeerde in het Haags orkest,
aangevuld door Willem van Otterloo, die tot dusverre het U.S.O. gedirigeerd had.
En als ik de berichten der dagbladen geloven mag, bracht Van Otterloo, kort na
Schuurmans afscheid, het Residentie-orkest tot performances die naar hernieuwing
wezen, een herleving, een ware wedergeboorte. Ik heb geen reden om die berichten
te wantrouwen. Ik zag Van Otterloo meermalen werken en constateerde de verbetering
met eigen oren. Op mijn eer en voor God (zoals Haydn zei wanneer hij een
getuigschrift uitreikte) durf ik beamen dat Willem van Otterloo op het gala-concert
der Kro zonder meer moeite gelijke artistieke resultaten bereikt zou hebben, onder
de gegeven omstandigheden, als Jean Fournet. Tenzij ik mij vergis werd Van Otterloo
katholiek. Dit zou meer een aanbeveling schijnen bij de Kro dan een bezwaar. Was
Willem van Otterloo toevallig niet disponibel voor een invitatie van de Kro? Passons
alors. Dan heb ik niets gezegd. Maar het zou niet nodeloos zijn om het duidelijk te
weten.
Toen Van Otterloo het Utrechtsch Stedelijk Orkest vaarwel zei, werd na een uiterst
zorgvuldige selectie uit vele reflectanten op zijn plaats benoemd Paul Hupperts. Hij
kwam uit Maastricht. Hij behoort tot het Waalse element der grensstrook waar sinds
eeuwen de blonde en de donkere mensensoort elkaar kruisen, in oorlog of in vrede,
en hij moet ongeveer vijf en dertig jaar zijn. Ik weet niet bij wie hij de muziek leerde,
maar hij kent haar ter dege. Nauwelijks was Hupperts een paar maanden in het
middelpunt van Holland aan het werk, of de faam begon zich te verbreiden dat onder
zijn leiding het Utrechtsch Stedelijk Orkest een ontwikkelingsperiode had ingezet,
aan welker einde, dat in een nabij verschiet lag, praestaties van dit instrumentaal
ensemble verwacht mochten worden die tot dan toe in Utrecht slechts bereikt waren
door het orkest van het Concertgebouw.
Dank zij de uitvoeringen van de Amsterdamse Kunstkring hebben wij de
gegrondheid dezer geruchten regelmatig kunnen controleren. Zij bleken betrouwbaar,
kwamen niet voort uit locaal patriotisme, en waren evenmin overdreven. Tot mijn
verrassing en verheuging vond ik in Hupperts de representant van een dirigententype
dat bij ons lange tijd ontbrak en dat ik dikwijls gemist heb. Het type dirigent met
juist genoeg, en ook niet te veel, zuidelijke inslag in de samenstelling van zijn
organisme, om de muzikale dingen natuurlijkerwijze te benaderen met de losse, vrije,
vlugge, veerkrachtige, juveniele, onbevangen, licht-ontvlambare, lyrische,
vreugdevolle, opgetogen, frisse, ochtendlijke, pittige, ranke gezindheid, waarin
verreweg de meeste van alle muzikale dingen ontstonden, zelfs de ernstige, de
elegische, de tragische, en om hun dat air van bezadigdheid, geposeerdheid, logheid,
gewichtige schoolsheid te ontnemen, waarmee de jaren, de sleur en bovendien het
ongeluk, het pessimisme hen over de hele wereld verzwaard hebben en misvormd.
Hupperts, die waarschijnlijk nog geen tijd had om zich te analyseren, verricht deze
hernieuwing vermoedelijk zonder voorbedachten rade, eenvoudig omdat hij zo is,
omdat hij oorspronkelijk dat rhythme heeft, dat élan, die allure, dat geluid van vroege
morgen en heldere dageraad. Onder de dirigenten die ik ken zou ik hem enkel kunnen
vergelijken met Bernstein. Beiden dirigeren het onvervalsbare, het karakteristieke
accent der lente, van de jonge tijd, dat alle waarlijk grote meesters tot aan de laatste
hunner dagen verlangd hebben te componeren, of zij jong stierven of oud, het accent
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van het immer herrijzende leven. Kunstenaars als zulke, die instinctief voelen, beseffen
dat muziek geestdrift is in duizend vormen, en natuurlijke vermeerdering van lust
naar leven, dergelijke kunstenaars zou ik bij honderden willen zien verschijnen over
de aarde, en beiden heb ik daarom in mijn binnenste met fanfares begroet als de
vertegenwoordigers ener nieuwe generatie, op wie ik wachtte.
Ik bewonder de Utrechtenaren die een rasechte dirigent hebben onderkend en
onderscheiden. Zij behoren nu te zorgen, te waken en te eisen dat hij zijn beloften
houdt. Dat is minder gemakkelijk dan men meestal denkt. Want even goed als ik,
hadden de bestuurders van de Kro kunnen bemerken dat er bij Paul Hupperts een
meer dan gewoon talent in opkomst is, en toen zij Eduard van Beinum uitnodigden
hadden zij zich moeten herinneren dat ook Van Beinum eenmaal dertig jaar was en
onberoemd. Het zou in de lijn gelegen hebben van de Kro, dunkt me, en van de
zogenaamde ‘roomse blijheid’, die zich over 't algemeen vertoont in banale moppen
en ergerlijke compromissen met de algemene laagheid van geest, - het lag op de weg
van de parmantig rijke Kro dunkt me, om voor één keer ten minste iets anders te
doen dan ‘het Concertgebouw’ dat slechte voorbeelden geeft. Het kost niet veel
moeite en zelfs niet zoveel geld om een binnenlandse of buitenlandse celebriteit te
spannen voor de bebloemde zegekar. Alles is te koop op het ondermaanse. Behalve
de talenten die hun best doen om zich niet te laten bedelven, maar die door de
machtigen in hun klatergouden, blikkerige waan niet worden bemerkt.
Wanneer een gemeenschap als de Vara op een zeker ogenblik harer wording de
aandacht der luisterende mensheid vraagt, had zij wel even kunnen bedenken dat er
in Nederland misschien één, ja stellig één componist bestaat, die probeerde te
wedijveren met de rest der volkeren. Toen een gemeenschap als de Kro op een
gegeven tijdstip harer geschiedenis zich per radio meende te mogen manifesteren
als een monument der Nederlandse cultuur, had zij moeten weten dat er hier betere
composities zijn dan die door haar werden uitgezonden als model van ons, en dat er
ook wel iemand te vinden geweest zou zijn om op te treden als onze tolk, onze
dirigent, wanneer de Kro dat gewild had.
Wat baat het om mooie geldprijzen uit te loven aan onze componisten terwijl men
hen per slot brutaal negeert? Wat baten al onze muziekscholen, wanneer men bij de
eerste de kwaadste gelegenheid onnodig een buitenlander roept als vertolker onzer
muziek? Het schijnt mij dat degenen die de verantwoordelijkheid dragen van zulk
een beheer tot redelijkheid moeten gedwongen worden en een billijke straf niet mogen
ontlopen.

Onze redding door de Vrouw
Wij zijn heden allemaal gelijk de waker met wiens zang het aangrijpendste der
Griekse treurspelen opent; op een dak gelegen als een hond speurt hij sinds lange
jaren naar een verheugend teken in de nacht, en bidt de goden dat zij een einde maken
aan zijn kommer.
Er is geen mens vandaag die niet dat wakers-complex heeft en die in 't donkere
binnenste van zijn zelf niet loopt te zoeken naar een plekje licht waar plotseling de
dag zou kunnen rijzen welke hem bevrijding brengt van een te zware zorg, en die,
gelijk de schildwacht van Aeschylos, uitbarst in tranen, gelijk de schildwacht van
Mahler, uitbreekt in een hallucinerende schreeuw, wanneer hij tussen de lippen een
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wijsje wil neuriën of fluiten om zich te verstrooien van zijn kwelling over het ongeluk
dat boven zijn huis hangt.
O, niemand ziet wie snikt, niemand hoort wie jammert; want wij liggen daar alleen
en wij doen het in 't verborgen van ons hart. De een heftiger dan de andere. Maar
niemand kan het laten; en die geheime pijn duurt sedert jaren, sedert wij opnieuw
begonnen te praten over een ‘Trojaanse oorlog die niet plaats zal hebben’ zoals
Giraudoux zei toen de vorige naderde.
Uit deze geestelijke ondergrond der wereld groeiden, in dit psychisch klimaat
verschenen de Twaalf Stellingen over een aanstaande revolutie der vrouwen. ‘Niet
zonder schroom’, volgens de woorden van de auteur, gaf hij zijn theses ter publicatie
aan De Groene, en zowel de vermetelste als de bedachtzaamste der lezers van R.H.
de Man zal zijn weifeling begrepen hebben.
Waarom? Wijl elk der twaalf stellingen impliciet de erkentenis bevat, dat uiterst
gewichtige delen van het beheer der aarde sinds zekere tijd verkeerd gaan onder het
exclusieve bewind van de man, en wegens de specifieke hoedanigheden welke eigen
zijn aan de mannelijke natuur.
Geen mens zal dit durven betwisten, geen mens die met intiem afgrijzen bemerkt
heeft, hoe nuchter onbewogen verstandelijk onze dagbladen vorige week het gebruik
of niet-gebruik beredeneerd hebben van de A-bom, zonder een ogenblik de bezwaren
in overweging te nemen welke zouden moeten worden aangevoerd tegen het doden,
of tegen het ongeneeslijk wonden van duizenden, van tien-duizenden, van
honderd-duizenden mensen als wij. Dermate reeds is het begrip van Rechtvaardigheid
uitgeschakeld in het brein der manhafte journalisten. Dermate is voor hen de Chinees
van niet meer belang dan een rat, een mol, een muis, dan de oude lappen die hij
draagt. Geen denkend mens ook zal het radicale failliet of mankement der mannelijke
intelligentie durven betwisten, die weet, die met absolute zekerheid weet, dat de
strategen van de derde wereldoorlog op de kusten van Europa reeds zekere punten
hebben aangestipt waar een enkele A-bom voor de ene partij een landing, voor de
andere partij een haven van afvaart onmogelijk maakt. Onder die punten behoort
Nederland, dat volgens de deskundigen binnen een etmaal kan veranderd worden in
een binnenzee. Voelt gij wat dit beduidt? Ziet gij onszelf met al wat wij gedurende
eeuwen deden en liefhadden, bedolven onder golven, waar geen kraai nog iets te
pikken vindt tot Drente toe? Ziet gij het?
Dergelijke misdaden, koelbloedig overwogen, behoren eveneens tot de
gebeurlijkheden op verschillende andere kusten. Wat voor civilisatie kan er
voortvloeien uit een samenleving die zulk een afschuwwekkend, anti-goddelijk
monster-wapen in haar midden duldt, en die een ganse jonge generatie van zorgvuldig
geselectionneerde knapen dresseert in de uitoefening van zulk een meer dan bestiaal
wanbedrijf? Wat voor godsdienst kan redelijkerwijze samenwonen met zulk een
gedrochtelijk instrument, dat iedere moraal, iedere ethiek, ieder begrip van
gerechtigheid - want er zijn onschuldigen - versnippert als een vodje papier? Wat
voor filosofie kan gebaseerd worden op de aanwezigheid, op de aanvaarding van een
door mensen vervaardigd ding dat alle moordende vermogens der bestaande
natuurkrachten verre overtreft?
En hoe zou 't mogelijk zijn voor iemand die enig intuïtief, instinctief contact heeft
met de rondwarende gevoelens van meer dan bestiale medogenloosheid aan de ene,
van dag en nacht verkropte afkeer en beklemming aan de andere kant - hoe zou 't
mogelijk zijn om nog muziek te bedenken, poëzie, en andere versiering van een leven
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dat even waardeloos als zinloos is geworden tegenover dingen als de vliegende draken
der legende, - maar draken in de millioenste macht, - ergens liggen te wachten en te
loeren in hun schuilhol? Wat kunnen kunstenaars, die onophoudelijk onderricht
worden dat ginds voor zoveel milliard dollars, daar voor zoveel milliard ponden
sterling, voor zoveel milliard francs, kronen, zloty's, roebels, ropijen, piasters, para's
en yens, hier voor zoveel milliard guldens koopwaar wordt aangeboden, aangeschaft
en opgestapeld, die slechts universele vernietiging kan stichten waarin het ganse
mensdom bezig is zich te oefenen, - wat kunnen kunstenaars tegenover zulke feiten
en waarschijnlijkheden anders doen dan zwijgen, vluchten of een nauwelijks
gecamoufleerde wanhoop uitspreken?
Zo voeren ons de stellingen van R.H. de Man naar het begin en naar de laatste
consequenties der ontreddering van een intellect dat wel mannelijk genoemd moet
worden wijl het tot dusverre bijna uitsluitend door mannen geëxerceerd is en omgezet
in praktijk. Voor zover men de stemmen der wereld kan waarnemen heeft nog niemand
de cardinale, de vitale kwestie van onze tijd gedefinieerd en geformuleerd in zo
heldere termen, op zo methodische wijze, met zulk een diepte van inzicht, juistheid
van diagnose, en tevens met zulk een ruimheid van werkingsveld.
Overal waar nog een slapend instinct van zelfbehoud kan worden wakker geschud,
overal waar een mens met een beklemd hart woont onder een bedreigd dak, en zijn
verwijten smoren moet jegens herders die hun schapen naar het verderf leiden, overal
waar nog een sprankje hoop glimt en zelfs overal waar men passief of willig naar de
kolk wandelt, naar de sombere poel, naar de gehenna van tranen en tandengeknars,
- overal zouden de Twaalf Stellingen moeten worden aangeslagen op de poorten van
kerken en universiteiten, in fosforiserende letters, om hen nog leesbaar te laten blijven
te midden der donkerste duisternis van alle tijden. Wanneer de ramp vermeden wordt,
zal deze Déclaration des Devoirs de la Femme dezelfde betekenis krijgen als de
Déclaration des Droits de l'Homme, die de revolutie inleidde waaraan wij alles
danken, ook de vrijheid om het huidig gevaar te mogen signaleren.
In deze hoogste noden doet R.H. de Man een beroep op de vrouw. Van hoeveel
millioenen soldaten reeds sinds oude tijden, sinds 1914, was het laatste woord, terwijl
zij sneuvelend stierven: moeder? Tot onze smart en schande werden zij ontelbaar.
En men vraagt misschien nog op welke vrouw de Twaalf Stellingen een beroep doen.
Er bestaat een antieke tekst waarin deze vrouw, deze onmisbaar nodige vrouw
bezongen wordt. Die tekst komt uit de afgrond der eeuwen. Zonder enige twijfel
ontsprongen zijn woorden uit het hart der mensen wier eerste godheid de Grote
Moeder is geweest, de Goede Godin.
Wilt gij de namen horen welke passen bij die vrouw? De eeuwige mens noemde
haar:
Spiegel der gerechtigheid. Zetel der wijsheid. Oorzaak onzer vreugde. Gouden
huis. Arke des verbonds. Deur des hemels. Morgenster. Behoudenis der kranken.
Toevlucht der zondaren. Troosteres der bedroefden. Hulp der Christenen.
Voorzichtigste Moeder. Ondeerbare Moeder. Beminnelijke Moeder. Verwonderlijke
Moeder. Onvervaarde Moeder. Moeder van de goede raad.
Een tijdlang heeft deze zo genoemde Vrouw, deze Moeder, in het empyreum onzer
gedachten en dromen moeten wijken voor de strenge, harde man en vader: de
ingeboren kennis moest zwichten voor het analyserend intellect. Slechts
langzamerhand verwierf het rekenend verstand de wetenschap, welke berustte bij de
Zetel der Wijsheid. En ook allengs herkrijgt de Vrouw, de Grote Godin, de Goede
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Moeder, haar oeroude rang, terwijl de man, door ervaring geleerd, de liefhebbende,
hemelse Vader wordt. Dit jaar is die Vrouw, door een mens als wij, geplaatst met
lijf en ziel naast de troon van de Allerhoogste, die haar niets weigeren kan, en wiens
Gebiedster bijgevolg zij is.
Welk een symbool! Welk een teken, vlammender, lichtender dan alle kometen die
dwalen tussen de vaste sterren! R.H. de Man heeft de dwingende daîmonische zin
van deze verheerlijking der Vrouw niet enkel begrepen met zijn mannelijk intellect,
hij heeft haar doorvoeld met alle vezelen van zijn lichaam. Daarom ook behoren de
Twaalf Stellingen te worden aangeslagen op de poorten van alle kerken en
universiteiten.
De zaak is nu om die gedroomde en verlangde Vrouw terug te halen uit de verte
der hemelen naar hier, en haar te verwezenlijken op onze aarde. Geen vijf zijn
daarvoor noodzakelijk. Eén Judith, één Esther, één Catherina van Sienna, één Teresa
van Avila, één Jeanne d'Arc, die zei ‘Mijn God, wanneer zal uw aarde bereid zijn
voor uw heiligen’, één waarlijke vrouw, één goede moeder is voldoende om ons allen
en ons alles vandaag te redden.
En luister, hoe ieder die een deuntje neuriet of fluit, zijn angst verbergend zegt
wat hij verwacht.

Pierino Gamba
De verschijning van de vijftienjarige dirigent Pierino Gamba heeft hier geen sensatie
gemaakt, zoals te Parijs en elders. Hij is juist de leeftijd te boven waarvoor de
toeschouwers hun bewondering en waardering kunnen kruiden met de min of meer
gemeenzame gevoelens van afgoderij, die eertijds een kind tot keizer kozen of tot
opperpriester; en hij bereikte nog niet de periode van wasdom welke bij het publiek
reflexen in beweging brengt van een rationelere soort. De jonge Gamba, gisteren
nog in matrozen-bloesje en korte broek, vandaag bijna in mannenkleding, komt bij
ons precies op de scheidslijn waar het wonder eindigt en de werkelijkheid aanvangt.
Wie rondom zijn twaalfde jaar collega's van vijftig, zestig, zeventig behoorlijk
evenaart is zonder enige twijfel verbluffend, en alleen reeds het zeldzame, het
mysterieuze van zo'n feit heeft enig recht op adoratie. Men staat van aangezicht tot
aangezicht tegenover een verbazingwekkend raadsel en vraagt zich snel verrukt af
wat zulk een vreemde bloem beduidt in onze tuin, en wat zij zal worden. Doch later,
kort daarna, terwijl het mooie geheim, het ondoorgrondelijke geheim der broze jeugd
verdwijnt, wisselt ook het oogpunt waaruit het beschouwd wordt. Eenvoudig omdat
het onverklaarbare ophoudt. Dan stelt de verwachting andere eisen. Dan beginnen
ook voor de jonge mens, die de veilige droomtoestand der intuïtie ziet vervagen, de
eerste moeilijkheden. Wat hij vroeger instinctief deed, moet hij voortaan bewust
volbrengen, en hoe langer hoe beter.
Indien Pierino Gamba gedurende zijn Amsterdams concert geen aanleiding
verschafte tot de lyriek van een onweerstaanbaar enthousiasme, hij gaf uitstekende
redenen voor een analytisch onderzoek betreffende zijn eigen verrichtingen niet
alleen, als leider van een instrumentaal ensemble, maar eveneens aangaande de
dirigeer-kunst van het aantal zijner beroemde of bekende tijdgenoten. Wanneer mijn
mening hierover gevraagd werd, zou ik geen seconde aarzelen om te getuigen, dat
hij, van een technisch en een psychisch standpunt beoordeeld, evenveel vermag als
alle gasten die ik sedert vijf jaren zag optreden aan de spits van het buitengewoon
sensitieve, inductieve Concertgebouworkest. Geen moment zou ik weifelen om te
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verzekeren dat, als Pierino Gamba de dirigerende celebriteiten meestal in psychische
gradatie gelijkwaardig is, hij verschillende hunner in technisch opzicht overtreft. Dat
schijnt ongelooflijk. Maar het is zo. Onder de aanvoering van deze nauwelijks
vijftienjarige knaap (laat hij desnoods zestien of zeventien zijn volgens de burgerlijke
stand) heb ik, scherp luisterend, niet de allergeringste onvolmaaktheid bespeurd bij
het Utrechtsch Stedelijk Orkest, dat gewoonlijk als minder soepel geleidbaar, minder
vingervaardig reagerend geldt dan de virtuozen van het Concertgebouw. Alle inzetten,
ook de gevaarlijkste, waren accuraat tot in de miniemste tijdsduur van een rhythme.
Men beleeft dat heel zelden. Niets mislukte. De klank-verhoudingen tussen de groepen
van strijkers, houten en koperen blazers waren steeds afgewogen met de grootste
nauwkeurigheid. In Mozarts ouverture van Così fan tutte, in Mendelssohns Italiaanse
Symphonie, in Beethovens Eroïca was op instrumentaal terrein elk detail volstrekt
onberispelijk. Na zulk een merkwaardige bevinding mag men gerust veronderstellen,
dat, vroeg of laat, langs biologische of langs andere weg wordt aangetoond hoe een
zogenaamd wonderkind altijd geboren wordt met de psychische, intellectuele en
technische inhoud van de tijd waarin het te voorschijn treedt. Niet daaronder. Ook
niet daarboven. Het wonderkind kan de eigenschappen bezitten welke verworven
werden door voorgaande generaties. Het kan deze evenaren. Het kan ze echter slechts
overtreffen door eigen wil, eigen ervaring en door eigen ontwikkeling.
Deze jongen ondertussen, wiens geaardheid mij door en door eerlijk schijnt, zonder
een greintje bluf, zonder ijdelheid, zonder het geringste bejag naar goedkoop succes
of gemakkelijke populariteit, zonder enige concessie aan de vulgaire
veroveringskansen der menigte, deze jongen, die mij een zuiver artiest lijkt gebleven
ondanks de verleidingen van applaus en opzienbarendheid, heeft de durf om
Beethovens heroïsche symphonie te spelen in de originele bezetting van de componist.
Dus niet met zes hoorns, niet met vier trompetten, viervoudige houtblazers, zoals de
vermaarde dirigenten dat doen, die de uitdrukking zoeken in opschik en individueel
gepronk, doch met de helft van dat materiële apparaat gelijk de auteur het voorschreef.
Tot deze bescheidenheid was Pierino Gamba natuurlijk verplicht wegens zijn prille
leeftijd, want zonder mankeren zou men hem tot de orde geroepen hebben met het
bekende spreekwoord dat de groten veroorlooft wat de kleinen niet mogen. Hij kan
zich die beperking echter evengoed hebben opgelegd uit louter respect voor een
meester wiens tekst eerbied verdient. Doch waarom dan ook, hij heeft de handicap
aanvaard. Tegenover de resultaten van de befaamdste dirigenten moest hij de
vergelijking doorstaan met een minimum praal van orkestrale sonoriteiten. En ik zou
de waarheid verbergen wanneer ik verzweeg dat Gamba ook in de Eroïca, ondanks
zo'n belangrijke achterstand, zijn vermaardste collega's ontwijfelbaar geëvenaard,
en gedurende verscheidene passages - juist die, waar verhevenheid, majesteit, fierheid
en edele trots vertolkt wil worden - onbedenkelijk heeft overvleugeld.
Iedereen die billijkheidshalve alle omstandigheden in beraad neemt, en de enorme
verschillen bespeurt, zal iets dergelijks geen kleinigheid achten. Het lijkt mij een
gewoon praatje voor de vaak, voortkomend uit automatische redenering, zelfbedrog
of begrijpelijke jaloersheid, om voorop te stellen dat een jongen van even veertien
jaar niet ontvankelijk zou zijn voor de diepte, de ernst, de tragiek, de wijsheid, de
liefde, het mededogen van Beethoven. Hoe zouden wij dat kunnen uitmaken? Die
jongen heeft tijdens de tweede wereldoorlog hetzelfde ondervonden als wij, hetzelfde
als Beethoven tijdens de Napoleontische veldtochten, en waarom zou hij niet gelijke
gevoelens kennen van hoop en smart, van innerlijke jubel en ontsteltenis als wij of
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als hij? Degene die a priori de menselijke mogelijkheden in twijfel trekt van een
jongen als Pierino Gamba, vergeet trouwens, dat ook Mozart, Mendelssohn en Arthur
Rimbaud ‘wonderkinderen’ geweest zijn in een domein dat verder ligt en nog
geheimzinniger wordt, omdat zij, op ongeveer dezelfde leeftijd, niet enkel
herscheppers waren ener bekende, gevestigde schoonheid en haar beweegkrachten,
doch daarenboven uitvinders, ontdekkers van een geheel nieuwe en onvermoede
emotie, ik zou niet kunnen zeggen dat Pierino Gamba een genie is in deze hoogste
betekenis. Stellig echter is hij, die 43 partituren van buiten kent, een uitermate
exceptioneel fenomeen, dat al onze aandacht, onze studie verdient, en voor zover
wij, dorre sceptici, in zulke armoede nog vermogen, onze ganse bewondering.
Maar terwijl Pierino Gamba de beste hoedanigheden bezit zijner gevierdste
vakgenoten (een enkele wellicht onder de levenden uitgezonderd) lijdt hij tevens aan
hun gebreken en tekorten. Wanneer ik verreweg de meesten hunner vijf minuten lang
gezien heb, kan ik met een waarschijnlijkheid die bijna nooit bedriegt, gissen hoe
zij zijn, en hoe zij daarna zullen zijn. Ieder van hen gebruikt een methode van gebaar,
welke uit hemzelf ontstaat, maar niet en nimmer uit de gedirigeerde muziek. Hij
mimeert steeds zichzelf, doch zelden of nooit de componist. Als een toneelspeler
met gelijke uniformiteit van gebaar en van accent zijn diverse rollen acteerde van
Oidipus, Romeo, Othello, Harpagon, Cyrano (om een greep te doen in honderden
gedifferentieerde karakters) zou men hem houden voor een kruk. In de muziek hoewel de dirigent beweert de muzikale actie te mimeren - bestaat dat elementaire
onderscheidingsvermogen nog niet. Want de dirigenten, die zich verbeelden hun
gebaar te richten naar de muziek, verschenen pas sinds kort, sinds omstreeks dertig
of veertig jaren. Hun kunst bevindt zich nog in de kinderschoenen. Dit naïeve symbool
past niet minder bij dirigenten die memoires schrijven dan bij de jeugdige Pierino
Gamba. Precies als de illustre helden van de maatstok of de helden zonder maatstok,
gebruikt de knaap hetzelfde gebaar (persoonlijk verschillend, doch collectief
gelijkvormig) voor Mozart, Mendelssohn en Beethoven. Dat is psychologisch
onaanneembaar en onverdraaglijk. De musici beseffen dit nog niet. Zij lopen voort
in hun kinderschoenen.
Ik had wel graag bemerkt dat Pierino Gamba al die onverslijtbare, verschrikkelijk
teleurstellende autoriteiten en machinale reproducenten (waarop we waarlijk zijn
uitgekeken) definitief de loef had afgestoken. Maar biologisch is een dergelijk mirakel
misschien niet mogelijk. Hij, op zijn vijftiende jaar, kan niet anders zijn dan zij tegen
hun zeventigste of tachtigste. Hoe hij evolueren zal hangt af van voorwaarden welke
hijzelf niet eens kent. Er zijn lieden hier die barmhartig vrezen dat hij zich overwerkt.
Beter, en waardiger voor een tot nu toe uniek mens-exemplaar als hij, zou ik vinden
dat Pierino Gamba binnenkort bezwijkt, dan tot zijn oude dag, naar het voorbeeld
van zoveel doorluchtige mechanieken, voort te gaan met eenmaal aangeleerde
gewoonten.
Weet echter iemand wat zulk een wonder-wezen wil, denkt, meent en voelt? Het
zou werkelijk de moeite waard zijn om hem het allernieuwste toestel op het hoofd
te zetten, dat electro-encephalograaph heet en dat exact aangeeft wat er in een
zenuwstelsel omgaat. Over zijn bejaarde, versleten collega's eveneens zou dit werktuig
duidelijker inlichten dan het klappend, trappelend gedaver van een hedendaags
publiek, dat Bileams ezel slacht, hetgeen zeggen wil dat het reeds antwoordt, met
lawaai, met gebalk, alvorens men het iets gevraagd of aangeboden heeft.
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Op grenzen der muziek
Het is nooit veilig, noch aangenaam, om als enkeling tegen een collectieve
geestdriftigheid in te gaan. Ieder kan je komen vragen of je soms meent dat je de
enige bent die oren aan zijn hoofd en benul in zijn hersens heeft. Wat zal je
antwoorden? Je hebt jezelf die vraag al gesteld, en niet zonder een gevoel van
benauwdheid. Van kindsbeen heeft men je geleerd je eigen opinie te wantrouwen.
Maar dan zit je weer in een concertzaal en als een simpel apparaat, als een soort
van onbeschreven wassen plaat, van blanco stalen draad, van effen heldere strook
celluloïde, waarop een dirigent, een orkest, een stem, een instrument hun expressies
krassen. Je wacht. Zelf verlang je niets liever dan te vibreren met de sensatie welke
de componist had bij zijn werk, en die je intellectueel kunt gissen, doch feitelijk
slechts zult gewaarworden door middel van een tolk. Als je daarna de gegrifte
indrukken vergelijkt met de opname waarvan een menigte andere hoorders getuigt
door hun luide dankbaarheid, bemerk je dat ze grondig verschillen. Je staat
ondertussen tegenover je eigen innerlijke afschrift. Of je wilt of niet, het geldt als
waarheid voor je. Soms kun je het evidente van die waarheid niet begrijpen, niet
bewijzen, omdat de vertolker zakelijk getrouw en technisch onberispelijk de noten
overbracht. Soms kun je analyserend de oorzaken nasporen van het contrast, en van
je afzondering. Je probeert ergens moed te scheppen om in je eigen waarneming te
geloven. Je houdt je niet voor een unicum. Dat zou afschuwelijk zijn. Je hoopt dat
tien, twintig mensen het gehoorde registreerden in nagenoeg dezelfde curven, en
eveneens lopen te piekeren over de betrouwbaarheid van hun observatie. Misschien
wel meer dan twintig. Wellicht de meesten zelfs, zodra zij zich rekenschap willen
geven van hun ervaring, en bespeuren in welke graad hun gejubel een geluk tot uiting
brengt dat zij verwachtten, maar niet kregen. Hun applaus was een echo van de belofte
welke hen naar die muziek gelokt had. De manifestatie van een onvervuld gebleven
wens naar het wonder. Wie weet? Wie zal zeggen wat elk mens in zijn verborgen
binnenste tegemoet treedt, en hoewel hij ontgoocheld werd toch dankt, omdat hij
iets verrukkelijks gedroomd heeft rondom zichzelf? Hopend op een mogelijke
overeenstemming, gelijkgezindheid, besluit je dan maar om precies te zeggen hoe
de muziek was zoals zij je toeklonk, in haar realiteit, of tegenover je verbeelding, je
geheim verlangen.
Hoe dikwijls immers zien wij ons overrompeld door de inwendige transformaties
welke sommige kunstenaars ondergaan in korte tijd! Pas weinige jaren geleden was
Kathleen Ferrier nog een onbevangen jong meisje, even bekoorlijk als eenvoudig,
discreet, bijna beschroomd, ongekunsteld, met een prachtige alt-stem, die regelrecht
scheen te zingen uit een lieve, zacht-lyrische, vriendelijke ontroering. Zij leek nog
zó in niet geringere mate op de vier concerten welke zij hier gaf, en die alle vier een
triomf werden, waarbij men schade duchten moest voor de rammelende zaal, gelijk
een practisch suppoost mij vertelde met bezorgdheid. Haar geluid was even ongerept
volmaakt; misschien volmaakter nog dan bij het debuut van haar verblindende carrière.
De zangeres is ook steeds nog dat gracieuze model van human kindness. Zij zingt
ook dezelfde getempereerde, weldadige ontroering. Maar wat vroeger allemaal natuur
was, is cultuur geworden; wat zij drie jaar geleden spontaan en instinctief deed,
gebeurt vandaag met overleg. Ook de ontroering komt uit een andere bron; als van
achter een onzichtbaar scherm. Het is niet meer de emotie welke zij doorleeft, waarin
zij trilt; maar een emotie, welke zij zich van eertijds herinnert lichamelijk te hebben
doorvoeld, en die zij nu bedrieglijk perfect nabootst, met alle middelen der techniek.
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Zij werd een ideale copie van zichzelf. Zij is niet meer werkelijk geroerd, en wat
Corot zei blijkt waar: ‘als je werkelijk door iets aangegrepen bent zal je emotie
overslaan op anderen.’ Alsof zij vermoedt dat een onmisbaar deeltje haar voortaan
ontbreekt, vult zij haar zang aan met mimiek. Dat gebaar is spaarzaam en charmant.
Maar het vergoedt niet dat gemis. In een academisch geworden schoonheid
onderstreept het een onvervangbaar tekort. Bij componisten als Purcell of Händel,
die geen persoonlijke belijdenissen schreven, is zo'n simili-emotie nauwelijks
merkbaar. Bij Schubert en Mahler, die hun muziek niet haalden uit recepten, maar
uit hun hart, verwekt het gebrek aan rechtstreeks medeleven een zo doodse kilheid,
dat men zichzelf verloren voelt gaan als in een graf vol schimmen. Een monumentaal
graf, waar alles is gelijk het was, doch waar niets nog beweegt en niets nog leeft.
Een symbool op planetaire schaal.
Issai Dobrowen vertoonde een even verbazingwekkende metamorphose. Geen twee
jaar her, toen hij Le Poème de l'Extase dirigeerde van Scriabine was hij nog echt, en
evenwichtig, begrijpelijk, normaal, tot in de formidabele expansies van orchestklank
en fonkelend rhythme, welke de muziek hem voorschreef en die hij zonder gevaar
voor buitenissigheden kon verwijden naar het mogelijk grenzenloze. Deze keer, in
de Pathétique van Tsjaikofsky, gebeurde alles in een oververhitting, surcompressie
en supervoltage, die van 't begin af beklemde, allengs verstikte en ten slotte
ondraaglijk werd. Men kan zich een muziek verbeelden waarbij dergelijke intensiteiten
van hoogdruk, overladenheden van accent zouden passen. Maar dan moet de
innerlijkheid ongeveer evenredig zijn aan het uiterlijk, de oorzaak tennaaste bij
overeenstemmen met haar gevolg. Zoals Dobrowen deze Tsjaikofsky dirigeerde had
hij even juist en even onjuist elk ander auteur kunnen dirigeren. Want hij dirigeerde
niet Tsjaikofsky, die zijn conflicten altijd becomponeerde in de stijl en met het accent,
welke de burgerlijke conventies hem veroorloofden. Dobrowen dirigeerde daar zijn
eigen krampachtige schommelingen, het wankelen van iemand die bij de pakken
neerzit terwijl hij 't vuur aan de schenen heeft, en die als in een nachtmerrie niet de
benen nemen kan, ofschoon hij vluchten moet. De symphonie werd niet weergegeven
als een goede Russische roman, die zij zijn kan, maar als een drakerig melodrama.
Met al het bombastisch gesnik, gejammer en trompetterend heroïsme van een
janklaassen-pop, die geen bloed onder haar katoenen vel heeft, doch hout en zemelen.
Men heeft dat magnifiek gevonden en bejubeld. In Dobrowen herkende men misschien
weer een symbool van onze tijd die leugen houdt voor waarheid, of omgekeerd.
Technisch ten minste was hij onbetwistbaar. Hij deed het ene te langzaam, het overige
te snel. Hij deed overdreven. Wat men hoorde echter klonk nauwkeurig, en was
vanuit zijn extravagante passionele, nevrotische gezichtshoek uitmuntend gerealiseerd.
Bij Otto Klemperer, die insgelijks een frappante transformatie doormaakte, staat men
voor een ander raadsel. Dobrowen overtroeft de door een componist bedoelde
expressie tot in het buitensporige, maar hij richt zich daarbij tamelijk plichtmatig
naar geschreven noten en accenten. Klemperer daarentegen verzuimt een menigte
aanwijzingen die de componist voor een duidelijker begrip zijner gedachten en
gevoelens pleegt toe te voegen aan een altijd enigszins cryptografische muzikale
tekst. Of hij Das Lied von der Erde dirigeert, waar alle toonbuigingen ener melodie
niet enkel met het uiterste raffinement door Mahler werden opgetekend, doch waar
bovendien de zin der poëzie een nuancering bepaalt welke zelfs aan de minst
oplettende lezer niet kan ontsnappen, - of hij een piano-concert, een symphonie van
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Mozart, een symphonie van Schumann dirigeert, welke meer vrijheid veroorloven
aan de fantasie, doch waar niettemin een minimum variatie in de psychische
gesteltenis van de auteur verstaanbaar is aangegeven, - Klemperer interpreteert deze
drie onderling zeer verschillende meesters met dezelfde globale expressie, in dezelfde
verwonderlijk onzijdige geesteshouding. Zelfs de orkest-kleuren worden
geamalgameerd tot een neutrale, warrelige tint, waar elke schakering ontbreekt. Het
sterkst trof deze vreemde opzet natuurlijk bij Mahler, die, te oordelen naar de zorg
welke hij besteedde aan een heldere notering, zo'n vervlakking verfoeid zou hebben.
Maar als men bedenkt dat Schumann zijn hele leven gezwelgd heeft in de romantiek,
dan was de dorre manier waarmee Klemperer in de ‘Romanze’ der Vierde Symphonie
elke zweem van sentiment had weggewerkt, nog zonderlinger en onverklaarbaarder.
Ik kan begrijpen dat iemand weinig houdt van verouderd gezwijmel in deze harde
eeuw. Speel het dan niet. Is het verdedigbaar om het essentiële karakter van een
componist op zo flagrante wijze, en met zo pover resultaat te verwisselen? De
beweegredenen evenwel, waardoor Klemperer zich vandaag bij zijn vertolkingen
laat leiden, werden ondefinieerbaar. Van de actie welke hij eertijds, als voortreffelijk
technicus, mededeelde aan een orkest bleef niets over dan een rusteloze,
onophoudelijke agitatie. Hij heeft mij dermate onthutst, dat meermalen mijn gedachten
afdwaalden naar iemand die in Zwitserland wellicht te luisteren zat bij een radio.
Hoe verbaasd moet hij hebben opgekeken, telkens wanneer de muziek eindigde met
een daverend handgeklap! Hoe rechtmatig trots moet hij zich gevoeld hebben over
wat hij vroeger deed! Of hoe melancholisch, hypochondrisch, misanthropisch!
Ook ik bewoonde een wereld, waar men de plompe liflaffen en het getingeltangel
van Francis Poulenc's nieuwste pianoconcert (het dateert uit 1949) nimmer geduld
zou hebben. Deze gnuiver, deze rijke smuller, dit holle hoofd, dat spot met alles,
probeert de klokken honderd jaar terug te draaien. Tot in de dagen der deuntjes van
Meyerbeer. En het lukt hem. Hij heeft niet wat men noemt succes. Want hij kent zijn
vak oneindig minder goed dan de amuseerders van het Second Empire, die hun
marionetten genoeglijk lieten dansen op een vulkaan. Hij is een vale, vage pierewaaier.
Maar hij wordt gespeeld. En als deze amoralist en immoralist hier gespeeld heeft,
worden hem witte chrysanten aangedragen. Klemperer begrijpt daar niets van, maar
vindt dat uitstekend. Misschien ook wel verfoeilijk. Iets van de voormalige Klemperer
moet er toch nog wel in hem wroeten, en woeden soms. Het zou mij plezier doen als
hij zijn publiek op dat moment veracht heeft. Welk een decadentie inderdaad! Wij
spelen deze verlepte Poulenc. Terwijl wij niets kennen van de laatste Schönberg,
terwijl de artistieke directeur van het Concertgebouw niet eens nota nam van diens
vijf en zeventigste verjaardag welke overal herdacht is. Hij kan genoeglijk het liedje
van 1939 mummelen: Tout va très bien, madame la marquise.

Het Concertgebouw en zijn orkest
Onder de Amsterdamse aangelegenheden welke in 1950 hangende bleven, behoren
ook die van het Concertgebouw en zijn orkest.
Het fameuze rapport, waaraan een sinds dertig jaar verlangde overheidscommissie,
gevormd uit honorabele lieden, drie jaar besteed had, is door de gemeenteraad
afgewerkt binnen de recordtijd van twee uren. Gelijk te verwachten viel waren de
conclusies van het onderzoek gesteld in zeer tactische termen; zoals gebruikelijk is,
hadden B. en W. de uiterst gematigde voorwaarden, welke zij, op grond van het
rapport, voortaan verbinden wilden aan de handhaving der gemeentelijke subsidie,
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vervat in de meest facultatieve bewoordingen. Alles werd zonder hoofdelijke
stemming aanvaard na een gerantsoeneerd debat, waarbij natuurlijk ook het
voorbehoud, de critiek, de desiderata die door verschillende sprekers tot uitdrukking
werden gebracht, de waarde behielden van vrome wensen en goede bedoelingen.
De hele zaak blijft dus bij het oude. Er is niets veranderd, absoluut niets, in het
beheer van het Concertgebouw en zijn orkest. De kreunende, reeds dertig jaar
zwangere berg baarde zelfs geen muis. Degenen der belanghebbenden, die dat geval
bedokterden, mogen tevreden zijn. Volgens een verslag in de N.R.Ct. was er nogal
ontsteltenis bij hen opgewekt wegens de eisen der Amsterdamse overheid, van welke
sommige het artistieke terrein betraden. Dit was blijkbaar het ergste van het ergste.
Men vindt normaal dat muzikaal onkundige lieden het Bestuur vormen van het
Concertgebouw en zijn orkest. Maar men acht het verontrustend en ontstellend dat
de Overheid een dergelijke taak, het medebestuur over muziek, zou ambieren.
Dit wantrouwen jegens de artistieke vermogens der autoriteit blijkt tot bij haar
vertegenwoordigers ingeworteld, hoewel niemand hier tot nu toe veel ervaring daarvan
had. Geen enkel raadslid, inderdaad is tijdens die gerantsoeneerde discussies op 't
idee gekomen, om onverwijld de ‘gemeentelijke commissarissen’ te doen benoemen,
die, volgens de officieuze tekst der kranten, ‘zoveel mogelijk van tevoren kennis
zullen nemen van de onderwerpen welke in de vergaderingen van het Dagelijks
Bestuur der N.V. Het Concertgebouw kunnen worden besproken’. Ook betreffende
de overige kapitale punten van artistiek of financieel beleid, hebben de raadsleden
geen initiatief getoond. Allen hielden zich afzijdig waar een begin van praktisch
resultaat als bereikbaar kon worden beschouwd.
Ieder mag denken over de artistieke bekwaamheden der Overheid wat ieder zich te
verbeelden belieft. Er zijn talrijke, en grote historische voorbeelden die bewijzen dat
kunstenaar en bestuur van stad of land met de hoogste doelmatigheid, de
bewonderenswaardigste gevolgen kunnen samenwerken. Er zijn weinig voorbeelden
van het tegendeel. Er is menig voorbeeld daarentegen dat het geestesleven kwijnt,
wanneer een centrale gedachte en haar leiding ontbreekt. Op dit gebied kan niets a
priori veroordeeld of geprezen worden. Hier bepaalt de kwaliteit der personen of van
de persoon, door wie de Overheid functioneert, het ganse effect. Maar er kan niets
anders dan verwarring en ontmoediging ontstaan in de geesteswerkzaamheid, wanneer
de Autoriteit zich dermate onbesloten, schichtig, behoedzaam, weifelend,
opportunistisch aandient als geschiedde in de Amsterdamse Raad. Indien onze
Overheid slechts een verbale schijn van bemoeiing op zich verkiest te nemen inzake
muziek, zou zij beter doen met elke zorg daaromtrent van zich af te wenden.
Nu zal er iets onvermoedbaars, iets zonderlings moeten gebeuren, wil een tijdverlies
van drie jaar en een raadszitting van twee uur nog enige winst opleveren.
Wij hebben immers gezien hoe de dirigentencrisis, voortgekomen uit de ziekte
van Eduard van Beinum, is aangepakt en opgelost door de directeur van het
Concertgebouw, ondanks een praeadvies van het reeds vier maanden oude rapport,
dat advies werd van B. en W.
Het drukte de wens uit dat de titulaire dirigent afgewisseld zou worden - indien
dit onvermijdelijk is - door gastdirigenten, en dat zich onder deze ook Nederlanders
zouden bevinden. De artistieke leider van het Concertgebouw heeft dit advies naast
zich neergelegd. Hij meende de crisis te bezweren met telegrammen naar Amerika,
naar Frankrijk, naar Engeland. Geen moment heeft hij gedacht aan een telegram naar
Utrecht, naar Rotterdam, Den Haag, Maastricht. Of, als hij er aan dacht, dan heeft
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hij zo'n idee met instinctieve antipathie verworpen. Dat advies had een bevel moeten
zijn. Een order. Aan welks logische noodzakelijkheid niemand zal twijfelen voor
wie muziek meer waarde heeft dan een dikwijls overschatte en altijd dure buitenlandse
reputatie. Want wie maken die reputatie? Mensen als wij. Critici als wij. De opinie
dezer buitenlandse critici is geen zier meer waard dan de onze. Geen zier! Maar zij
hebben zelfrespect. Dat dikwijls illusoir is. Wij echter, in de muziek althans, missen
dat elementaire vertrouwen op onze eigenheid. Onze muziek, zoals lang geleden
Diepenbrock al zei, is steeds een import-zaak geweest. Strikt bekeken was Willem
Mengelberg geen Hollander, en hij heeft dat bewezen toen 't er op aankwam. Wanneer
zal bij de artistieke directeur van het Concertgebouw, gekomen uit ‘het vette land
van Pruisen’, die ingeboren afkeer, die atavistische geringschatting eindigen jegens
een gewone Hollandse jongen? Pas wanneer hij daartoe bevel ontvangt. Zolang hij
dat niet krijgt zal hij de Nederlanders zijn commerciële snobismen opdringen, zijn
peperduur vertoon (ten koste van het orkest) en zijn even onverantwoordelijk, even
leeghoofdig als luxueus beleid, dat hem veroorloofd wordt door subsidies en door
platonische adviezen.
Wij hebben eveneens gezien dat de volksconcerten niet vermeerderden in aantal,
noch verminderden in prijs. Niettegenstaande de bescheiden suggesties van het
fameuze rapport. In weerwil der te verwachten adviezen van B. en W., van de
Amsterdamse Raad, die eisen hadden moeten zijn. Juist vorige week las ik een
uitspraak van generaal De Lattre de Tassigny: ‘Als ik een aansporing nodig heb, ga
ik luisteren naar muziek. Een symphonie, een concerto voor viool of piano, zwepen
mij in de hoogste mate op tot energie zonder daarbij het verstand te verliezen.’ Dat
is nauwkeurig geobserveerd, ofschoon door een generaal. De sterkendste, de
verheffendste nectar welke mensen ooit distilleerden, wordt gebrouwen door de
muziek. Het zogenaamde ‘volk’ weet dit sinds lang bij intuïtie. Waar haalt de eerlijke
mens dan het recht vandaan om ‘het volk’ verstoken te laten van zulk een werkelijke
weldaad?
Ook hebben wij gelezen dat een geldlening aangegaan zal moeten worden voor
de reparatie van het gebouw waar een vermaard orkest concerten geeft. Maar in
datzelfde gebouw hebben ook donderende, daverende bokswedstrijden plaats.
Lawaaierige exhibities van jazz-banden, van demagogische vergaderingen, van alles
en nog wat dat spektakel maakt, en het meubilair zoal niet ruïneert, dan toch danig
verslijt. De lening, nodig voor die herstellingswerkzaamheden, wordt in het rapport
geschat op ongeveer één millioen. Of men haar zal kunnen sluiten laat mij geenszins
onverschillig. Wie echter zal de interest betalen? Op welke ruggen zullen de kosten
vergoed worden? Zeker niet door de toevallige en ruïneuze huurders ener zaal, die
oorspronkelijk bestemd was voor muziek. Door wie dan? Door het orkest misschien?
De Amsterdamse Raad liet deze vraag onbeantwoord. Maar lijkt het niet
monsterachtig, dat de schade, veroorzaakt door een geweld van lagere driften,
verdisconteerd zou worden op de inkomsten van een nauwelijks behoorlijk
gesalarieerd orkest?
Mijn eigen mening werd mij niet gevraagd, doch ik geef haar niettemin. In
tegenstelling tot de meest vooruitstrevende der hervormers, die het orkest willen
scheiden van zijn Gebouw, ben ik ervan overtuigd dat het Gebouw daar gezet is voor
een Orkest, en dat, in laatste instantie, het Gebouw behoort aan het Orkest. Wat zou
dat Gebouw geweest of geworden zijn als niet een Orkest zijn onmogelijk te becijferen
waarden eraan had toegevoegd?
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Elke andere opvatting kan regelmatiger lijken. Maar in haar consequenties is elke
andere opvatting dubieus. Geef aan het Orkest een statuut. Geef aan het Orkest zijn
Gebouw waarvoor het zestig jaar lang gearbeid heeft met meestal verrukkelijke
muziek.
Te regelen hoe dit juridisch en financieel verwezenlijkt kan worden, is de plicht
onzer Overheid.

De geschriften van Diepenbrock
Een zwerm herinneringen stuift uit me op, al wanneer ik enkel maar hier en daar een
zin lezend, het boek doorblader, waarin Eduard Reeser de intellectuele arbeid van
Alphons Diepenbrock heeft bijeengebracht.1) Allen zijn getekend met het schijnsel
ener vlam of ener vonk. Ik zal ze niet aan kunnen. Zij zijn te talrijk. Ze zijn te machtig.
En elke sleept mij mee naar een punt in de ruimte, naar een punt onder mijn schedel,
waar ik niet anders meer zien kan achter de nagloed van zovele mooie, prachtige
ruïnen dan de vele puinhopen van mijn eigen tijd.
Deze leerrijke en magnifiek geïntoneerde rouwzang, gericht tot de schaduwen van
een grote dichter, bleef manuscript wegens weifelingen die niet zeldzaam waren in
een zo gevoelig instrument als Diepenbrock, en wordt nu pas openbaar. Hoe jammer.
Zulk een aangrijpende redevoering zou niet alleen Kloos verwarmd hebben, en
verheerlijkt, alsof een god hem zijne aalmoes gaf. Ook sommigen, die zich toen
voorbereidden tot het dichterschap, had dergelijke taal kunnen voorlichten. Maar
zijn er heden nog jonge mensen gereed genoeg om de permanentie te weten van een
geestesgesteltenis welke evengoed, even juist gedateerd kan zijn uit het jaar 1910 nà
Christus als vóór Christus? Met de beschouwingen, welke Diepenbrock daar ontvouwt,
zullen alle kunstenaars van het verleden gemakkelijk instemmen. Zeer weinigen
echter van ons heden.
Ik geloof ook dat Lodewijk van Deyssel, wanneer hij in dit boek het proza herleest
waarmee Diepenbrock hem karakteriseerde als tyrannische macht, het vuur van
eertijds weer in zich zal voelen gloeien gelijk het vuur van altijd. Sinds ‘De Kroniek’
van 19 Jan. 1896 werd dit stuk strijdbaar en lofzingend proza niet herdrukt. Zó sterk
is de suggestieve kracht van Diepenbrock's nauwkeurig gerhythmeerde woorden,
dat Lodewijk van Deyssel temidden van het schrijvend heden terugverschijnt als een
norm, en in een menselijke maat, en met een hartstocht voor het letterkundige
ambacht, en met een wil tot menigvuldige grootheid die wij tegenwoordig niet meer
kennen, wij die te verstrooid, te zelfvergenoegd werden om te bemerken wat wij
missen.
Onder het lezen dezer bladen krijg ik echter niet slechts ten opzichte van Holland
de vlijmend rouwige gewaarwording dat onze vlag verbleekte, onze standaard daalde,
doch eveneens en even schrijnend ten aanzien van het ganse Europese geestesleven.
De kwesties die vijftig jaar geleden, in onze prille jeugd, de kunstenaars aanbelangden,
zowel wat de inhoud als wat de vorm raakt van een kunstwerk, zowel wat de sociale
taak als wat het artistieke geweten aangaat der schoonheidsmakers, waren van een
geheel ander allooi en van een geheel andere allure.
Zie maar hoe door Diepenbrock de waarde getoetst werd van ideeën en personen,
die de fundamenten legden of schenen te zullen leggen onzer eeuw en onzer eigen
vorming.
1) Verzamelde Geschriften van Alphons Diepenbrock, bijeengebracht en toegelicht door Eduard
Reeser in samenwerking met Thea Diepenbrock. Uitgeverij Het Spectrum.
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Stromingen en mensen in aantocht, wier formatieve invloed toen even noodzakelijk
leek als waarschijnlijk, verdwenen totaal van iederen horizon. Wat is over van Jules
Laforgue in de Franse literatuur, van Maurice Barrès, sinds hij in 1923 stierf? Niets,
letterlijk niets. Dat hun geest binnenkort herrijzen zal, wordt vandaag door enkelen
verwacht. Doch zelfs die hoop is nog onzeker. Wat bleef er over van Huysmans' en
Remy de Gourmont's poging tot herleving der middeleeuwse poëzie en mystiek? Zij
is op het ogenblik een verschijnsel geworden van ondergeschikte rang, dat enkele
vage sporen naliet, hier en daar een flauwe weerglans tegen de achtergrond van ons
vlakke dagelijks bestaan. Meer niet.
Terwijl de enen verdwenen, nadat Diepenbrock hen zoekend en willend doorvorste,
werden anderen gemetamorphoseerd. Wie zou de Nietzsche, door welke Diepenbrock,
eerder dan alle latere nalopers, gefascineerd is, wie zou de Nietzsche, die het
oorspronkelijkste wezen bij Diepenbrock tot harmonische trilling wekte, herkennen,
willen of mogen herkennen in de Nietzsche, wiens verzamelde werken tijdens een
bezoek dat fataal was, door Adolf Hitler werden ten geschenke gegeven aan Benito
Mussolini? Er stak gevaar in Nietzsche. Hij was als een orakel. Alles hing af van de
interpretatie. Hoe zou hij begrepen worden? Toen Diepenbrock hem vereerde (ondanks
zichzelf) met een intieme passie welke niet de geringste twijfel duldde, waren de
schalen der balans tussen positief en negatief nog in evenwicht. Ten gevolge van een
verschrikkelijk dilettantisch misverstand sloeg de wijzer over naar het ongeluk, naar
de ramp. Diepenbrock heeft dit niet beleefd. Wij wel. De vergissing echter lag niet
bij hem. Zij werd veroorzaakt door de dwaasheid van dilettanten. Had hij dit moeten
voorzien? Kunnen voorzien? Ik weet het niet. Maar welk een failliet! Overal. Failliet
in Frankrijk, in Engeland. Failliet, duizendmaal erger, duizend maal bezwangerder
met funeste consequenties dan het zogenaamde ‘bankroet der wetenschap’. Want
niet de wetenschap ging bankroet. Doch de geest der mensen failleerde, die niet
wisten te bemerken, dilettanten als zij waren, dat wetenschap goed of slecht is, gelijk
alles, volgens de vrije keuze welke wij doen, volgens de bestemming die wij haar
geven.
Ondertussen, gedurende de jaren dat de ene meesters vervluchtigden, terwijl de
geweldige leraar met deze twintigste eeuw, tezamen ondergedompeld in
krankzinnigheid, verminkt en mismaakt werd, veroverden mindere mogelijkheden
hun terrein, als bacillen in een organisme dat geen energie meer vindt tot weerstand,
en nestelden zich verderfelijke factors in een maatschappelijk lichaam, dat zich sinds
mensenheugenis tegen hen verdedigd had met dezelfde bezinning, welke Diepenbrock
incarneerde, maar met minder succes. Voor de musicus die hij was in zijn diepste
wezenheid, heetten deze agentia van bedrog en misleiding Brahms, Tsjaikofsky,
Strauss. Vandaag triomferen alle drie tot in Parijs, de laatste verschansing tegen
geestelijke vermommingen die zich weerbarstig toonde jegens de leugen van het
doen alsof.
Verpletterender nederlaag van een levenswerk is niet denkbaar. Wie dat dialectisch
aantoonbaar en onweersprekelijk bewezen wil zien, neme kennis van wat Diepenbrock
schreef naar aanleiding van een Amsterdams Brahms-feest en ter gelegenheid van
Also sprach Zarathustra, becomponeerd door Strauss. Zijn argumenten, in dit boek
voor het eerst gepubliceerd, bleven onweerlegbaar. Doch al hadden wij ze vroeger
gekend, de dingen en hun gedachten zouden hun gang gegaan zijn. Er is een tijd voor
afbraak en er is een tijd van opbouw.
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Wanneer zal deze tijd beginnen? Zodra wij willen. Voor Diepenbrock, die eerlijk,
als eigenlijke bedoeling van zijn innigste zelf, meende een Te Deum laudamus
gecomponeerd te hebben met het oog op de overwinning van 1918, was deze periode
aangebroken. Zijn verlangen misleidde hem. Maar de beweegredenen van dat
verlangen blijven nu nog geldig en onaanvechtbaar. Hij was een der geesten tégen
wie geen feit en geen redenering iets vermag, hoewel hij dikwijls onactueel scheen.
Omdat wie goed wil doen ook achterom ziet.
De kenmerkendste herinnering welke mij bij het doorbladeren zijner Geschriften
aangrijpt is deze: Toen ik in 1909 als leerling bij hem kwam, had ik op de Universiteits
Bibliotheek reeds menig stuk gelezen in oude jaargangen van de Nieuwe Gids en De
Kroniek. Ik sprak hem daarover. Telkens wanneer ik die onderwerpen aanroerde
kreeg ik een weigerende ontkenning als antwoord. Ik heb die verloochening van alle
geschrijf pas later begrepen. Hij wilde mij doen ondervinden dat één ding telt: de
Muziek; de Daad.
Maar nu, terwijl zijn Geschriften er zijn, die niets bewijzen dan de schijnbare
terugtocht van een hoge, edele geest, is zijn muziek minder aanwezig dan ooit. Zo
weinig aanwezig in de openbaarheid, dat ik onze achtenswaardige Regering, welke
voortdurend geldprijzen verleent aan onverschillig wie of wat, zou willen raden de
symbolische beloning van 0,01 gulden te beloven aan wie in het openbaar een
compositie uitvoert van Alphons Diepenbrock.
Denk niet dat zulke aansporingen pessimistisch bedoeld zijn. Er sneuvelde veel
sedert 1914. Maar wanneer ik in de jaren 1940-1945 het naïef begoochelende It's a
long way to Tipperary weer hoorde als navrante echo uit eigen verleden, herinnerde
ik mij tevens dit: Wanneer een opmarcherende colonne Engelse soldaten, in de oorlog
van toen, een gehavende compagnie ontmoette die uit de moordende loopgraven
afmarcheerde, riep de een de ander toe: Are we downhearted? En allen schreeuwden:
No!
Zij meenden dat niet in hun gevaren en zij meenden dat wel. Zo moeten wij ook
doen, tot de tijden van afbraak voorbij zijn.

Voor het behoud der muziek
Behalve politieke, muzikale, nationale hoeken en kanten, heeft de uitnodiging welke
door de directie van het Concertgebouw gericht is tot de heer Paul van Kempen, ook
enkele morele aspecten, die wij goed zullen doen in overweging te nemen, alvorens
met ons applaus of anderszins een keuze te bekrachtigen, waarvan gezegd mag
worden, dat zij ons oog in oog plaatst voor ons eigen geweten niet alleen, maar
tegenover het geweten van hen, wier aandenken wij eren wegens een eenvoudige
plicht van dankbaarheid en medelijden.
Want het ergste is niet dat wij, de overlevenden, een kaakslag krijgen door de
uitdagende verschijning van de heer Paul van Kempen als leider en vertegenwoordiger
onzer muziek, onzer wezenlijkste zielsbeweging. Het ergste is, dat de natuur der
schuldigheid, welke de heer Paul van Kempen op zich laadde, en die hem vergeven
werd zonder dat hij enige boete of spijt te tonen had, zelfs niet in holle woorden, het
ergste is dat zulk een miskenning en vertrapping onzer diepste aanhankelijkheden
het graf hoont, de martelingen en de getrouwheid hoont van allen, die tot in de dood
hun geloof, hunne hoop en hun liefde betuigd hebben voor een juist ideaal.
Er zijn graden van misdrijf. In welke mate de heer Paul van Kempen, door zijn
aanwezigheid hier, door zijn verheffing hier, de rechten schendt van degenen, die
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stierven voor een rechtvaardig doel, in welke onaannemelijke mate zijn boud optreden
hier een overtreding betekent van wet en gebruik, van eer en fatsoen, bewijst meer
dan duidelijk de levensloop van deze dirigent. Als men ten minste rekening wil
houden met de historische en psychologische achtergronden van enkele jaartallen,
die in zijn biografie geschreven staan met een paar onuitwisbare cijfers.
Hij werd ergens geboren binnen de Nederlandse grenzen. Men zegt te Zoeterwoude.
Doch waar of wanneer doet er niet toe. Hij was Hollander, hij ontving zijn opleiding
in Holland en op zijn zeventiende jaar zat hij al achter een viool-lessenaar in het
Concertgebouw-orkest. Dat is knap en bewijst talent. Misschien had hij een beter
verleden, een betere toekomst kunnen hebben. Toen reeds echter was de mentaliteit
der Concertgebouw-directie anti-Hollands en de heer Paul van Kempen had geen
geduld om het einde af te wachten van dat euvel. Ik kan zo iets begrijpen. Ik kan
gemakkelijk iemand noemen uit de rangen van het orkest, die even waardig is als
menig buitenlander om het te dirigeren. Een oude doem, waartegen ik al dertig jaar
geleden vocht, verhindert dat. Het oude noodlot, geërfd uit de periode onzer
vernederendste decadentie, kan het gedrag van de heer Paul van Kempen verklaren.
Het kan niet vergoelijken wat hij ondernemen ging.
Hij trok naar Duitsland, waar een nieuwe partij opkwam, die mensen nodig had.
Want in dat toenmalige Duitsland werden reeds verscheidene millioenen exemplaren
gelezen van Mein Kampf. Men verbrandde er al boeken. Men bekladde er de
woningen van Joden; men sloeg hun ruiten in; men boycotte hen. Iemand die niet
voorzag wat daar gebeuren zou, moest stekeblind en stokdoof zijn. De voorzichtigsten
begonnen hun land te verlaten; de anderen kropen in hun schulp en hielden zich
schuil.
Men had daar mensen nodig, voor het nut of voor de propaganda, en de heer Paul
van Kempen presenteerde zich. Om te beseffen in hoeverre dit soort van onderkruiperij
als afkeurenswaardig, als verachtelijk geoordeeld moet worden, raad ik ieder die
hierover twijfelen zou, een brief te herlezen van Bronislav Huberman, welke door
de secretaresse van Furtwängler gepubliceerd werd in haar Mémoires. Er schijnen
zulke twijfelaars te bestaan, zelfs in onze ministeries.
Maar de heer Paul van Kempen deed nog meer dan onderkruipen, dan opgejaagden
vervangen. In 1932, een jaar, een maand voordat Hitler en zijn benden zich meester
maakten van de macht, nam hij de Duitse nationaliteit aan. Terwijl de besten genoopt
waren tot de vlucht, of hun vaderland vrijwillig verlieten, of opgesloten werden als
misdadigers in een gevangenis, in een concentratiekamp, verbond de heer Paul van
Kempen zich met een volk, dat zonder schaamte verviel tot schande. Hij beweert,
volgens Duitse gewoonte, dat die keuze hem werd opgedrongen. En waarom zouden
wij hem niet geloven? Wij accepteren zijn verzinsels. Sinds wanneer echter geldt
zulk een voorwendsel als excuus? Hoe noemen wij iemand die zijn persoon verkoopt
of verkwanselt voor een vuile zaak en voor zijn eigen voordeel?
Er zijn drie veronderstellingen mogelijk om het wangedrag van de heer Paul van
Kempen te verklaren:
Of hij is een aartsbotterik, die zijn ogen in een zak draagt.
Of hij heulde met de boeven.
Of hij is een vulgair opportunist, die zijn belangetjes behartigt en maling heeft aan
de rest.
Elk dezer veronderstellingen (en een vierde zie ik niet) is disqualificerend voor
een kunstenaar, die dingt naar de post van leider der muziek te Amsterdam.
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Een vraag nog: Is de wet Delbrück, volgens welke ieder Duitser onvervreemdbaar
eigendom blijft van Duitsland, geldig voor genaturaliseerden? Dan zou de smet
waarmee de heer Paul van Kempen zich bezoedelde evenmin af te wassen zijn als
de bloedvlek op Lady Macbeth's handen.
Maar hij deed nog meer dan zich versjacheren tot Duitser en als onderkruiper te
dienen van uitgestotenen. Terwijl de gegeven situatie zich ontwikkelde, terwijl hij
zag wie vluchtte voor een infame tyrannie, of wie er zich bij neerlegde, is hij gebleven
waar hij was; en wie hij was: Een knecht, een slaaf, die, om dirigent te worden, zich
verkocht aan de bandieten.
Men kan grote woorden niet altijd vermijden. Omdat er soms gevoelens zijn, die
slechts in zulke woorden kunnen worden uitgedrukt.
De heer Paul van Kempen immers dreef zijn verraderij nog verder. Toen de tijden
vervuld waren, toen de Hitleriaanse oorlog uitbrak, toen de schurken ons land
overweldigden, toen zij hun beulsambacht uitoefenden in onze straten en huizen,
kwam de heer Paul van Kempen hier, in zijn voormalig moederland, terug aan 't
hoofd van een orkest, dat uitgezonden was om het zogenaamde moreel onzer
beschavers te versterken. Durft de heer Paul van Kempen loochenen, dat hij deze
gruwel bedreven heeft?
En waar ben je Menno ter Braak? Waar ben je Marsman? Waar ben je Gerrit van
der Veen?
Had je ooit gedacht, toen je heel het werk dat je nog maken wou, inzette op die
ene kaart van misère, waar de dood troef was, had je ooit gedacht dat je hier enkel
aanwezig zoudt zijn als de naam ener straat, waar niemand zich herinnert wat je
gewild hebt en waarvoor je stierf?
Kom op, tienduizenden anderen, gestikt in een gaskamer, verbrand in een oven,
verhongerd, gefolterd, gefusilleerd - of levend nog - en gemerkt, getatoueerd met
blauwe cijfers op uw arm - zoals vroeger de galeiboeven. Kom op, en zeg ons wat
gij denkt over de heer Paul van Kempen, zur Befehl om de Tatenfreudigkeit van je
folteraars te vermeerderen, om je te wonden, om je te knakken.
De karakteriserende laagheid van de heer Paul van Kempen steeg hiermee nog
niet tot haar top.
Nadat zijn Duitse patroons de nederlaag geleden hadden, die hij niet verwachtte, en
opgehangen waren, toen niemand in Duitsland hem nog wilde, had hij het lef en de
lafheid om terug te keren naar zijn verloochend en geteisterd ex-vaderland. Hij werd
er binnengesmokkeld met de hulp van meerderen en minderen. Onder allen die
gekultuurkamerd hadden met onze moordenaars was hij de enige die niet gedagvaard
kon worden voor een ere-tribunaal. Omdat hij geen eer had. Omdat hij Duitser werd.
Hij gaat vrij uit! Hij zal vijftien uitvoeringen dirigeren van het
Concertgebouw-orkest, uit welks gelederen zovelen vertrokken naar Theresienstadt,
na een uitvoering der Negende Symphonie van Beethoven, - Alle Menschen werden
Brüder - onder leiding van Eduard van Beinum.
Bestaat er geen greintje gevoel van kameraadschap in dat Concertgebouw-orkest?
Is daar niemand om nog even te denken aan iemand? Hebben allen daar het geheugen
verloren? Laten zij zich alles welgevallen? Zelfs zo'n misdaad?
De heer Paul van Kempen gaat vrijuit en azend op succes, en alles veil hebbend
- hij bewees het! - voor een succes.
Ja, alles veil hebbend. Zich zelf te koop aanbiedend en ook de muziek waarmee
hij knoeit, ook die schoonheid, welke hij geprostitueerd heeft voor zijn eigenbaat.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

Ik weet niet of er kwijtschelding is voor zulk een fout tegen de geest.
Alleen kan ik het dodelijk gevaar aantonen dat de heer Paul van Kempen gaat
belichamen, wanneer hij met bijstand van ambtelijke kruiwagens, even kruiperig als
hij, gesteld zou worden in het centrum onzer muziek. En niet eens de vele doden, de
vele kruisen der plekken, waar iemand, die voelde gelijk wij, werd omgebracht,
behoef ik daarvoor op te roepen als getuigen.
Want géén Nederlands componist, géén die eerlijk staat tegenover zichzelf,
tegenover de muziek, kan zijn werk toevertrouwen aan de heer Paul van Kempen.
Wilt gij veile kunstenaars? Ziedaar, Regering en volk van Nederland, in het domein
der psyche en der schoonheid, uw verantwoordelijkheid voor vandaag.

De componist
Van alle maatschappelijke functies is het ambt dat de componist uitoefent, tot dusverre
het minst onderzocht en gedefinieerd. Wij weten precies wat een architect is en
waartoe hij dient. Wij weten ten naastebij wat een dichter is, een schilder, een
schrijver, een beeldhouwer, en wat wij van hem verwachten. Maar sinds de muziek
tijdens de achttiende eeuw is losgemaakt van de godsdienst, van het theater en
langzamerhand ook van het openbare volksgebruik (b.v. aubaden, serenaden, marsen,
etc.), sinds de muziek dus haar concertleven begon, een onafhankelijk bestaan kreeg
en een autonome taal werd, heeft nog niemand geprobeerd om methodisch vast te
stellen welke soort van praestaties de man levert, of zou moeten leveren, die
raadselachtige tekens schrijft tussen, op, boven, onder vijf smalle parallelle lijnen,
niemand heeft zich ooit grondig afgevraagd aan welke behoefte deze geheimzinnige
figuren, deze ‘noten’ beantwoorden in een hedendaags sociaal verband, en niemand
ook heeft tot nu toe ernstig nagegaan volgens welke regels de componist, sinds hij
zelfstandig symphonicus werd, zich zou moeten richten om de taak of de plicht die
hij temidden zijner medemensen waarneemt, doelmatig te vervullen.
Aan de musicus zelf is dit nochtans fundamentele probleem volslagen onbekend.
De boeken die hem terechtwijzen in zijn ambacht, bevatten geen letter over dit
belangrijke deel van zijn toekomstige arbeid. En de leraren die hem helpen de boeken
te begrijpen, hebben van dat onderwerp niet het minste besef. Vroeger, zolang de
muziek een ondergeschikte factor was van het woord in de kerk of van het woord
op het toneel, ging alles vanzelf, want dat woord bepaalde haar zin, haar effect, en
bijgevolg haar nut. Maar sedert de muziek bevrijd werd uit de dwang van een
beperkend woord, dat haar zin, haar effect, haar nut nauwkeurig aanduidde, is haar
gehele werking overgelaten aan de toevalligheden van tijd, volk en plaats waar zij
ontstond. Deze toevalligheden echter hadden geen naam. Zij waren aanvankelijk
niets dan vage, bijna onomschrijfbare suggesties, vluchtige, aangename inblazingen,
zonder veel inhoud, zonder enige consequentie, en zelden of nooit de moeite waard,
noch voor de componist, noch voor de hoorder, om zich te bekommeren over hun
psychologisch mechanisme, omtrent hun oorzaak, oorsprong en mogelijk gevolg.
Deze emoties bestreken trouwens een zeer klein terrein. Zij pendelden tussen
tevredenheid die is, en tevredenheid welke men met een vleugje melancholie herdenkt.
Smart was altijd accidenteel en kortstondig. Een vlaagje leed werd steeds
gecompenseerd door een golf van blijdschap. Hoorder en componist gedroegen zich
beiden volgens het oude, elementaire princiep dat luidde: na regen komt zonneschijn,
of Jantje huilt en Jantje lacht. Dit was alles wat bij het begin der symphonische
muziek in het geheugen der componisten restte van de antieke mysteriën betreffende
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dood en herrijzenis, waar de kunstenaar in zo menigvuldige vormen en zo wonderlijke
verscheidenheid van fantasie en accent het beheer had nagejaagd over de dynamische
kracht welke hij vermoedde achter de materiële dingen en achter zichzelf.
Deze geestelijke armoede, verklaarbaar uit het feit dat de scheppers der symphonische
muziek eenvoudige handwerkslieden waren, geheel geabsorbeerd door de technische
kanten van hun vak, duurde tot de komst van Beethoven. De meester der Appassionata,
der sonaten en kwartetten zijner laatste periode, der Eroïca, der Vijfde, Zevende en
Negende Symphonie, was de eerste componist die de grenzen doorbrak waarin de
muziek (uitgezonderd enkele toenmaals nooit gespeelde werken van Bach, en enkele
fragmenten van Mozart) gevangen zat. Men zegt in 't algemeen dat Beethoven de
eerste subjectivist is geweest, de eerste individualist, de eerste personalist in de
muziek. Dit is tegelijk juist en onjuist. Maar ook voor zover deze kenmerking als
juist mag gelden, blijft zij ontoereikend. Beethoven was oneindig meer dan een
verbrijzelaar van objectieve vormelijkheden. Hij ontwikkelde zich in de loop van
zijn kort en kwaalvol leven tot boven-mens, of nauwkeuriger uitgedrukt, tot
ultra-mens. Hij werd de musicus die zijn medemensen wederom in directe verbinding
bracht met al hun geheimen, met hun verborgenste wensen. Naast onze gewone aarde
plaatste hij zijn hoorders voor het uitzicht naar een andere en machtiger wereld. Heel
oude gevoelens riep hij op tot werkzaamheid; en enkel reeds door te wijzen op een
mogelijkheid die nog slechts droom was, deed hij bijna alles verouderen, en in zekere
zin verwelken, verzwakken, wat gecomponeerd was voordat hij verscheen. Van een
hoofdzakelijk technisch, intellectueel geval (dat iedereen kon leren) transformeerde
hij de muziek in een psychisch avontuur, dat altijd verder en verder moest streven
naar het onbekende. Om Beethoven enigermate te evenaren moest de componist hem
altijd overtreffen. En na hem ontsprongen als een voortdurend toenemende stroom
van psychische kracht, als een meer en meer rechtstreeks contact met de energie
welke de dingen beweegt, Chopin, Berlioz, Moussorgsky, Wagner, Liszt, Bruckner,
Mahler, Debussy. Misschien nog Ravel in sommige fragmenten. Misschien ook de
Strawinsky van Le Sacre du Printemps. Maar na hem zie ik niemand, die door middel
van muziek de menselijke samenhorigheid met de machten van het universum
gepoogd heeft te beamen, te bevestigen, te versterken.
De componisten die ik noemde waren allen de wedijveraars van Beethoven, van
niemand anders dan Beethoven, door wie hun een limiet was aangewezen welke niet
enkel in het technisch domein overschreden moest worden, maar óók op het
onbegrensbare gebied der psyche. Zij waren de vooruitgang, die door velen gratis
betwijfeld en gesmaad wordt. Heeft iemand dezer onwijzen er ooit aan gedacht wat
het voor millioenen, milliarden mensen uit verleden tijden zou kunnen betekenen
dat zij de muziek van Beethoven, of onze halve muziek der laatste vijf eeuwen, nooit
gehoord hebben? De kennisgeving van zulk een gemis toont reeds de onwaardeerbare
gunsten welke wij, hedendaagse levenden, genieten zonder ze te bemerken, en ook
zonder een redelijke uitleg te weten voor de hoge genade die ons deelachtig werd.
Beschouwd onder deze gezichtshoek van bereikbare en steeds noodzakelijke
vooruitgang, zowel in het technische als in het psychische domein, vervalt de Negende
Symphonie van Dimitri Sjostakowitsj, die op het Amsterdams afscheidsconcert van
Otto Klemperer werd uitgevoerd als noviteit, tot de beuzelarijen, de geestelijke
armoede, het luchthartige en lichtzinnige gekeuvel van het einde der achttiende eeuw,
de grappigheden ener amusante conversatie, de oppervlakkigheid van een flirt.
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Beoordeeld van het standpunt der zeventien millioen doden en twintig millioen
weeskinderen die de bewonderenswaardige gemeenschap van Russische mensen te
betreuren, te beminnen, te verzorgen had te midden van hun puinhopen, lijkt mij de
Negende Symphonie van Sjostakowitsj, gecomponeerd in 1945, erger dan de paradox
van iemand die zich ijdel verheven waant boven zoveel ramp waarvoor hij behoed
werd door een bestuur dat zorg heeft voor zijn kunstenaars.
Die gemeenlijk ginnegappende Negende Symphonie van Sjostakowitsj klonk mij
als een hoon voor ieder die geleden en geweend heeft onder de offers welke geëist
werden voor het heil ener wereld, voor ons eigen geluk.
Ik begrijp daarom dat de Kunstraad der Sovjets deze symphonie heeft afgekeurd,
zonder overigens de geringste schade te berokkenen aan de persoon van haar
componist, hoewel hij buitensporig faalde. En eerlijk gezegd zou ik willen dat er
hier iemand was om onze componisten te waarschuwen, te behoeden voor zulke
middelmatigheid, voor zulke brave zelfgenoegzaamheid.
Want de meerderheid der notenschrijvers is daarop niet verdacht. Zij hebben er
geen flauw idee van wat de gewone mens van hen verlangt. Waar of door wie zouden
zij dat geleerd hebben? Zeker niet op een conservatorium. Noch een Russisch, noch
een Nederlands.

Kunst en Overheid
Zacht gezegd is het op z'n minst teleurstellend dat ik, die altijd een voorstander
geweest ben van overheidsbemoeiing in zake kunst, keer op keer een theorie welke
ik om historische en andere redenen voor goed houd, zodanig toegepast zie door de
overheid zelf, ondergraven en als 't ware gesaboteerd door die overheid zelf, dat ieder
met een grijns van ironie op zijn vriendelijk gelaat mij kan komen vragen: ‘waar blijf
je nu met je overheid?’, en dat de ganzen lustig mogen snateren: ‘kunst is geen
regeringszaak’.
Eerst was er het plan der fusie van het Rotterdams Orkest met het Orkest der
Residentie. Het plan is er zelfs nòg, ondanks de pertinente veroordeling welke het
ontving van dr Peter van Anrooy. Dezer dagen immers kreeg ik een gedrukt verzoek
om mijn adhaesie te betuigen bij een actie van protest. Ik heb getekend natuurlijk.
Maar ik tekende met het miserabele gevoel dat iemand heeft, die handelen moet
tegen zijn princiepen.
Op een regeringsbureau in Den Haag ondertussen zit een ambtenaar, die zich
bemoeit met muziek en met orkesten, zonder hierover ook maar de geringste zakelijke
notie te hebben. Dat is klaarblijkelijk. Hij wil twee orkesten van 75 man versmelten
tot één, dat ruim honderd man zal tellen. Zo iets is prachtig op papier. Imposant op
een podium. Hij vergeet echter daarbij dat er in Holland slechts zéér weinig zalen
zijn, waarbij zulk een super-orkest acoustisch kan passen. Hij vergeet bovendien dat
zijn reuze-orkest ongeschikt, totaal onbruikbaar is voor meer dan 9/10 der werken
van het courante repertoire. Voor Bach en zijn tijdgenoten is een ensemble van 40
man royaal voldoende. Haydn, Mozart en hun tijdgenoten kunnen uitstekend toe met
50 man. Beethoven, Schubert, Weber, Schumann, Chopin hebben niet meer dan 60
man nodig. Voor Berlioz, Liszt, Wagner, Bruckner, Brahms, Franck, Moessorgsky,
Rimsky-Korsakof, Tsjaikowsky, Debussy, Ravel en 't grootste deel der moderne
muziek is een orkest van 70 à 75 man in verreweg de meeste gevallen toereikend.
Die ondeskundige, ietwat megalomane regeringspersoon verloor bij zijn
plannenmakerij dus volkomen uit het oog, gedurende meer dan drie kwart van de
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concerten, welke zijn super-orkest zal geven, een vierde deel der bemanning op
non-actief moet blijven. De partituren, welke een orkest vergen van honderd man,
kunnen tot heden geteld worden op de vingers van twee handen. Dat een
regeringsambtenaar, die van toeten noch blazen weet, zich eens vergist, terwijl hij
op de tast rondsukkelt over een terrein van zeven kunsten, is nog wel vergeeflijk en
niet zo erg. Doch wanneer hij volhardt in zijn dwalingen, niettegenstaande
uitdrukkelijke, onaanvechtbare argumenten ener muzikale autoriteit als die van Peter
van Anrooy, - hoor eens waarde landgenoten, - dan gaat hij de perken te buiten, dan
gedraagt hij zich als een kortzichtige dwingeland.
Toen kwam het plan der verhuizing van de Ned. Opera uit Amsterdam naar Den
Haag. Het werd uitgebrouwen op hetzelfde ministerie van O.K. en W. Vermoedelijk
door de ongenoemde, onbekende ambtenaar die zijn fusionnering bekokstooft der
twee orkesten. Met enkele cijfers, niet onbegrijpelijker dan wat doorgaans geschreven
wordt op het zwarte bord ener lagere school, werd hem bewezen dat een
domicilie-verandering der Ned. Opera slechts verlies zou opleveren en geen zier
winst. De anonieme persoon van O.K. en W. legt die berekeningen naast zich neer.
Hij heeft zijn ideetje. Het is even dom, even onvruchtbaar, even nadelig, even
onmotiveerbaar als zijn fusionnering van twee orkesten. Maar hij blijft erbij. Hij
toont zich ontoegankelijk voor redenering. Hoe zouden wij hem anders kunnen
beschouwen dan als een over 't paard getilde despoot en autocraat? Volgens het oude
spreekwoord kende niet dat komt tot iet zichzelve niet. Zonder zulks te vermoeden
trad die ongenoemde ambtenaar van O.K. en W. op het toneel in de gestalte van een
Shakespeareaanse blaaskaak. Het ga hem wel, zou ik zeggen, als wegens zijn
aanwezigheid op die post, zijn iet niet extra duur dreigde te kosten aan de muziek.
Kort daarna ontstond het schandaal Paul van Kempen. Wie onpartijdig even bedenken
wil dat een kunstenaar als Toscanini op morele gronden geweigerd heeft in zijn eigen
land te dirigeren tijdens het bewind van een tyran, begrijpt en voelt welke
overtredingen de heer Paul van Kempen, hier eerst terugkerend in dienst van de
vijand, in soldij van een barbaars onderdrukker, bedreef tegenover het geweten
dergenen, die langs vele Amsterdamse straten nimmer zullen kunnen lopen zonder
dat hun gemoed versomberd wordt, en welke uitdaging de heer Paul van Kempen,
hier voor de tweede maal terugkerend alsof er niets gebeurd was, richtte tot degenen
die in hun herinnering een onvergetelijke wonde droegen, en tot degenen die zagen
hoe menig hunner vrienden nog dagelijks leed, ook als hij zijn smart verborg. Wie
dat niet begrijpt - waar tot in de rangen van het orkest zich mensen bevinden, die het
liefste van hun leven op de gruwelijkste wijze vernietigd zagen - wie dat niet begrijpt
en eerbiedigt, hij heeft zoals wij zeggen geen hart in 't lijf, of in plaats van een hart
draagt hij daar een steen. Hij is even ongeschikt als ongewenst voor het maken of
vertolken van muziek; bij elke toon welke liefde, deernis of erbarming uitdrukt, zal
hij moeten liegen.
Gelijk ieder heeft kunnen bemerken, die de debatten van de Amsterdamse
Gemeenteraad met aandacht volgde, mist de heer Paul van Kempen dit onontbeerlijke
zintuig van menselijke sympathie en hij mist het in zo buitensporige mate, dat hij
niet eens schijnt te beseffen wat hem ontbreekt. Om zijn onschuld te bepleiten
tegenover de regering in Den Haag, tegenover het bestuur van Amsterdam heeft hij
uitsluitend argumenten gebruikt van juridische, administratieve, formele aard. Ik
geloof niet aan de deugdelijkheid dier argumenten. Ik zou eerst een bewijs, een papier,
een document willen zien dat hen staaft. Ik zou willen begrijpen, waarom aan iemand
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die te Dresden in ongenade valt, een hoge post wordt verleend te Aken. Hij moet
bijzonder in de gunst der Nazi's gestaan hebben, die geheel anders plachten om te
springen met recalcitranten, die niet naar hun pijpen dansten. Ik zou willen begrijpen
waarom de heer Paul van Kempen, aan wie in 1943 verboden wordt buiten de Duitse
grenzen te dirigeren, zich gedurende 1944 nog openbaar kan vertonen in Nederland.
Hij zou ondergedoken zijn, toen hij voor de militaire dienst werd opgeroepen. Dit
moet eind '44 of zelfs '45 geweest zijn, want te Dresden werd hij in Maart '44
geschorst en daarna ging hij nog naar Aken!!
Goed. De vijf vooraanstaande musici van Nederland (ik zou graag hun naam en
antecedenten kennen) die de heer Paul van Kempen aanbevolen hebben bij onze
minister van Justitie, lieten zich iets op de mouw spelden. Zij hielden zich aan de
letter. Ik wil dus niet betwijfelen dat de huidige situatie van de heer Paul van Kempen
juridisch en administratief in orde is.
Het was hem als buitenlander alleen te doen om een werkvergunning en hij heeft
ze verkregen. Uitstekend! Onder de lof welke de heer Paul van Kempen verdient,
citeerde de hoogste magistraat van Amsterdam het feit, dat hij, gedwongen tot de
keuze om hier, in Nederland, zijn gemarteld ex-vaderland, terug te komen als dirigent
of als Duits soldaat, de voorkeur gaf aan het stokje dat hij zonder risico te zwaaien
had over een orkest. Dat raad je de koekoek. Duizenden Duitsers zouden buiten
twijfel geopteerd hebben voor dezelfde keus. Het dirigeren van musici was toen
verreweg het gemakkelijkste en het ongevaarlijkste van alle baantjes. Hoe is het
mogelijk, dat de burgemeester van Amsterdam zich zo bedriegt over de waarde zijner
redenering? Zo klinkklare drogredenen uitspreekt?
Maar goed, voor de tweede keer. Het enige argument echter dat mij in een mogelijke
overeenstemming gebracht zou kunnen hebben met de heer Paul van Kempen, is
door geen enkel zijner verdedigers ten berde gebracht. Hij had kunnen zeggen, en
dat zou mij voldoende geweest zijn: ‘Ik, Paul van Kempen, heb alles gedaan wat ik
kon om als propagandist van de Wehrmacht, van de fusilleerders, van de folteraars,
niet gezonden te worden naar Holland, ik heb het godsonmogelijke geprobeerd om
van die last bevrijd te blijven.’ Dit argument behoorde tot de psychologische
mogelijkheden, zelfs bij de heer Paul van Kempen. Geen enkel zijner advocaten heeft
er aan gedacht. Het doeltreffend argument lag zo weinig in het perspectief van de
heer Paul van Kempen, dat niemand zijner verdedigers het zelfs heeft durven veinzen
of verzinnen!
Amsterdam ondertussen blijft Amsterdam, dat wil zeggen regel en norm, handhaver,
bastion van morele en nationale waarden. Amsterdam heeft de heer Paul van Kempen
geëxecuteerd. Weggejaagd. Om de waarheid te bekennen, mag ik niet verzwijgen,
dat het mij meewaren inboezemde hem zo zielseenzaam en alleen te zien staan, in
zijn zwarte, strakke gestalte, met een wit hoofd, minuten lang verlaten op een leeg
podium, vanwaar het orkest, bewonderenswaardig getrouw aan het ingenomen
standpunt, was heengegaan, zodra, na een snel opgolvend applaus van hen die geen
geheugen wilden hebben, het gejoel en gefluit inzette van hen die zich herinnerden
en die reeds nu ons instinctief verzekerden, dat het Amsterdam van morgen zal zijn
gelijk het Amsterdam van gisteren. Al zou dit pathetisch of rhetorisch klinken volgens
de appreciatie van onze burgemeester, die zichzelf vergat, Amsterdam zal nochtans
voorbeeld blijven voor ieder Nederlander, die getrouw is aan zijn ingeboren wet van
vrijheid.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

Italiaanse melodie
Misschien valt er voor de volkspsycholoog geen veelzeggender verschijnsel te
observeren in Holland dan de onvermijdelijke betovering die op onze gemiddelde
mensen van allerlei afkomst en conditie kan worden uitgeoefend door een zang en
een melodie welke men Italiaans noemt omdat zij bij de Italianen ontstonden en daar
nog zo goed als 't kan te midden der moderne wereld voortleven.
Vroeger meende men deze aantrekkingskracht en die werkelijke magie te moeten
verklaren met de sterke dosis semietische elementen waarmee de Hollandse natie
zich verstrengelde en die een belangrijke streep vormden in haar psychisch spectrum.
Maar sinds de Joden zoveel lege huizen achterlieten, sinds te Amsterdam zelfs een
tramlijn (de 8) moest worden uitgeschakeld omdat de passagiers voortaan ontbraken,
gaat die verklaring niet meer op. Het is de bevolking van Holland in haar geheel
welke voor een zeker type van melodie en voor een zeker type van intonatie een
vatbaarheid toont die niet alleen herinnert aan oude bezweringskunsten, doch ze lijkt
te overtreffen door de snelheid van het bedoeld effect.
Nergens stellig kan de waarnemer die zich interesseert voor de functie van het
menselijk gemoed, zulke merkwaardige bevindingen opdoen als hier in de concertzaal,
waar enkele Italiaanse solisten met totaal onbekende namen een programma uitvoeren
van aria's uit deels beroemde, deels ook geheel vergeten of verdwenen opera's. Bij
de ingang van het gebouw reeds, daarbuiten, op de straat al, is een zonderling
gekleurde en gespannen verwachting voelbaar. Elk lichaam is heimelijk gerhythmeerd
alsof het een goed avontuur, iets wonderlijks, iets zeldzaams en verheugends
tegemoetgaat, waarvan het te voren weet dat het zal gebeuren. Daarbinnen brengt
ieder zijn verlangen mee, zijn vermoeden van iets tintelends dat hij niet zou kunnen
omschrijven, maar dat weldadig zal aangrijpen, verkwikken, verwarmen, doorstralen
met een gloeiing welke hij kent sedert altijd, maar gewoonlijk ontbeert en instinctief
wil, voortdurend zoekt, vooral wanneer men ruziet, als er in 't binnenste van het lijf
iets vraagt, smeekt, klopt, hamert, bonkt, wat geen verhoring krijgt. Wie kent dat
niet? Naar gelang die obscure, meestal onbewuste, steeds verzwegen, immer geremde
wensen tezamen komen, voegen zij zich bij elkaar, als electriciteit welke langzaam
een accumulator vult met een energie van vonkelingen. Niemand in deze zaal laat
zich afleiden door de verschrikkelijk platvloerse, illusieloze, grauw-gelige kaalheid
van een podium, waar niets staat dan het rouwig, donkere, koud glimmende meubel
dat men piano noemt, of vleugel, hoewel het weinig heeft van een vogel, de leeuwerik,
nachtegaal, merel, die elkeen onder ieders huid hoort roepen. En daar zijn ze, de
gedroomde, de verwachte zanger, de zangeres van dat duizendvoudig en eensluidend
zelf. Twee silhouetten tekenen zich af tegen de verte waarheen alle ogen machinaal
gericht zijn. De ene, schema van zwart en wit, is de pianist. Op de affiches wordt hij
getiteld de maestro, en hij zal daarom niet goed of beter spelen. Wat doet 't er toe?
De andere, eveneens een bijna anonieme figuur in wit en zwart, of een globale gestalte
in fleurige tulle, is de gezochte, de verhoopte, de verkondigde. Het applaus knettert
als een bliksem die plotseling uit de lucht breekt en klatert na als het gedaver van
een enorme waterval. Dit is nog pas een begin van krachten die een uitweg vergen,
een stimulans en tegelijk de ontlading met een drift van opgestapeld innerlijk geweld.
Dan preludeert even de blikkerige piano, en zachtjesaan, haast onmerkbaar als een
bloem die opengaat, ontplooit zich een stem. Slechts zelden wordt de muziek hier
luid ingezet. Meestal begint de klank als een fluisterende, lokkende invitatie, maakt
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een geleidelijk crescendo in een lange, zuiver afgeronde boog, en verdwijnt dikwijls
in een gelijke, nauwelijks hoorbare zucht. Tijdens het trekken van die visionnaire
curve door de atmosfeer heeft iedereen ervaren wat een stem vermag, zonder enig
décor, zonder costuums, zonder gebaren, (of ondanks een mimiek die wegens haar
houterigheid stoort), zelfs zonder buitensporige kwaliteiten van toon en techniek. Ik
geloof daarom niet dat men hier komt luisteren naar een stem, naar een geluid, zoals
men een wedstrijd zou bijwonen van kanaries. Ik geloof ook niet dat men komt
luisteren ter wille van de Opera en alle droom-reizen op een stoel welke het woord
Opera suggereert. Van romantisch dromen kan geen sprake zijn tegenover dit naakte,
vale podium. Tegenover dat gebrekkige getingel op een piano. Bij zo'n complete
afwezigheid van elke begoocheling, van alle kunstmatige verleiding. Ik geloof niet
eens dat men hier komt ter wille van het fameuze Bel Canto, het virtuoos mooie
gezang. Met een minimum aandacht immers moet ieder die oren heeft bespeuren dat
deze late en laatste verworvenheid van de menselijke keel, deze eigenschap,
nauwelijks drie eeuwen geleden ontsproten uit het verlangen om alles wat op aarde
geluid maakt te evenaren, te overtreffen - ook de nachtegaal - tot verval geraakte,
gelijk menig ander menselijk verlangen van weleer. Ik geloof zelfs niet dat men komt
luisteren naar een soort melodie welke sedert vijftig jaar ontbreekt in de muziek
omdat zij op grond van vernuftige en valse theorieën, of omdat de ongelukkigheid
hunner omgeving componisten zowel als hoorders dermate zangloos maakte en deed
verstommen, dat men tegenwoordig (in de zogenaamde ernstige, deftige muziek
althans), een oprechte, spontane melodie niet meer verstaat wanneer zij soms nog
probeert te klinken. Neen, ik geloof niet dat men hier komt ter wille van melodieën
welke iedereen vanaf de wieg van buiten kent, waarmee iedereen opgroeide door de
draaiorgels, en die iedereen gissen kan, ook al hoorde hij haar nooit. Alle muzieken,
alle melodieën lijken op elkaar. Alle zeggen hetzelfde. Zowel die van drieduizend
jaar geleden als die van dertig jaar terug. De muzikale emotie, beweegkracht, bleef
steeds dezelfde. Zij werd allengs machtiger, doch niet verschillend. Vanaf haar oudste
overblijfselen tot aan kort voorheen kan de muziek gedefiniëerd worden als een
poging tot vermeerdering van onze persoonlijke waarde, van onze vitaliteit.
Op dit ontblote podium dus, en tegenover vier zangers, van wie de bariton zich laat
aanmelden als weinig gedisponeerd, terwijl de twee sopranen en de tenor wel goed,
maar toch strikt beschouwd niet meer dan middelmatig blijken, wordt de kwestie
veel eenvoudiger. Als ik naar mijn eigen ondervindingen mag oordelen (want ook
ik voelde mij menigmaal betoverd en weerloos aangegrepen) en als het niet de stem,
noch de bekoring ener allang in ons binnenste neuriënde melodie was, waardoor een
menigte zich van lieverlede liet vervoeren tot de trappelende uitgelatenheid van een
dionysisch enthousiasme, zo ratelend dat het zichzelf scheen te willen bedelven onder
zijn geraas, - welke factor kan het dan zijn die zulk een roes verwekt?
Hoe nauwkeuriger ik mijn persoonlijke indrukken onderzoek, des te duidelijker
schijnt mij dat onze algemene overgave, onze gezamenlijke bezieling enkel
veroorzaakt kon worden door het vreemde, zonderlinge, en ongelooflijk directe
contact dat wij teweeggebracht voelden tussen onszelf en de Verdi, de Donizetti, de
Bizet, de Rossini, de Bellini, de Puccini, die op een uur van hun leven, jaren her, de
bewogenheid ondergingen waaruit deze zang geboren werd. Een direct menselijk
contact door bemiddeling van een der vier zangers, onder wie geen enkele
exceptioneel is, maar in wie het princiep levend bleef van de mogelijkheid om andere
mensen te bezielen, te verrukken met niets dan een getrouwe weerklank der muziek
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waarmee zij vereenzelvigd zijn. Alles gebeurt inderdaad alsof elk dezer zangers van
nature er naar tracht om met behulp ener gegeven muziek, en desnoods onverschillig
welke, een psychische substantie te fabriceren, waarvoor niemand ontoegankelijk
is, omdat zij haar werking bewijst op allen. Die zangers kunnen gerust veinzen een
dergelijke bedoeling te hebben en comedie spelen. Zij zullen niettemin waarachtig
zijn. Hoor, hoe geen hunner tonen een ogenblik onbeweeglijk is, ofschoon stabiel,
hoor hoe zij elke toon en elk rhythme weten te differentiëren, alsof ieder geluid en
iedere nuance in een geluid onmiddellijk ontspringt uit de electrische zenuwen van
een levend mens. Als wij dat konden, wij met ons perfect orkest!
De Italianen waren de eersten en werden de laatsten die deze magnetiserende
wisselwerking tussen muziek en haar hoorder weten te bewerkstelligen door de
ontelbare raffinementen welke zij leggen in elke toon, elk rhythme, en in alle melodie.
Wij, koele Hollanders, zijn wellicht de enige die voor zulk een natuurlijke of
gefingeerde uiting der psyche bovenmate ontvankelijk bleven. Want zowel om op
die wijze te kunnen zingen als om zulk een zang, fictief of niet, te waarderen en
bezield te reageren, moet het volk, dat een dezer beide eigenschappen bewaarde, een
oude, oorspronkelijke cultuur bezitten en een eerlijk, onbevangen hart.

Gerinkel van trommen en bekkens
La Danse des Morts van Arthur Honegger, geschreven in 1938, werd de vorige week
bij ons voor 't eerst uitgevoerd door Jan Out, die als dirigent van het Gelders Orkest,
als gast-dirigent van het Residentie Orkest, als dirigent der Voorburgse
Oratorium-Vereniging een activiteit ontplooit welke des te merkwaardiger is, wijl
hij tussen zoveel arbeid voldoende vrijheid van geest behield om in Den Haag het
initiatief te nemen tot een moeilijke, veel zorgen eisende, veel energie verslindende
première van een werk dat wij behoren te kennen, hoe wij er ook over oordelen, dat
wij eenvoudig niet mogen nalaten te kennen, aangezien het een etappe beduidt in de
evolutie van een der belangrijkste componisten onzer dagen en in de geschiedenis
der muziek.
Alvorens zijn Dodendans te concipiëren, terwijl de grote oorlog op uitbreken stond,
had Honegger zich nog nimmer rechtstreeks beziggehouden met de voornaamste
oorzaken welke in het onderbewustzijn van de moderne mens de grondtoon vormen
zijner gevoelens, en tot dan toe was het nooit bij Honegger opgekomen om zijn kunst
direct te ‘engageren’ (zoals men zegt sinds Sartre) bij de gegeven situatie van een
wereld. In dit opzicht bleek deze Dodendans een uitzondering, zowel voor Honegger
als voor de rest der musici, en zo, als een onmiddellijke getuigenis der menselijke
benauwingen zal dit werk later ook beschouwd worden, later, wanneer de periode
van steriele verbolgenheid en latente waanzin waarin wij verkeren, voorbij zal zijn.
Intussen bleef het onderwerp niet minder toepasselijk dan dertien jaar geleden, en
de enige vraag die zin heeft tegenover zulke uiting van een tijdgenoot is dus, of zijn
muzikale vertolking ener algemene innerlijke gesteldheid overeenstemt met de
krachten, met de klachten die in ons binnenste onuitgesproken woelen en woeden.
In hoeverre zijn muziek beantwoordt aan onze even driftige bevliegingen van
huiverigheid als van vertrouwen. Wegens het onderwerp zelf immers, - een
voorafspiegeling van het ergste dat ons dwingt, van het beste dat ons helpt, - verzeilt
iedere aesthetische en technische consideratie van mooi of lelijk, van goed of slecht,
naar een lagere orde. Zij verdwijnt zelfs. De enige vraag welke wij instinctief voelen
oprijzen bij een hedendaagse, gemeenschappelijke Dodendans, kan niet anders luiden
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dan: Over welke macht om iets te bewerken of iets te bezweren, beschikt de muziek,
thans en hier, door haar belichaming in Arthur Honegger? Aangaande de mogelijkheid
om macht uit te oefenen door middel van klanken hebben de kunstenaars vanaf de
vroegste Egyptenaren, Soemeriërs en Chinezen tot onlangs toe dezelfde opinie gehad.
Als muziek geen enkele invloed bezit op onze physiologie en psychologie, was zij
inderdaad het duurste en overbodigste geluid dat op aarde gemaakt wordt.
Wanneer ik nu, naast de reactie der hoorders van Den Haag, ook mijn eigen
bevindingen gebruiken mag als manometer van Honeggers vermogen, schijnt mij de
bedoeling van de componist wel niet overal, doch zeker in haar geheel en bovendien
op haar gewichtigste punten mislukt te zijn. En wat zou erger kunnen teleurstellen,
wat zou ons meer moeten verbazen, behalve een schildering van verschrikkelijkheden,
die als water over het dons ener eend, ons langs de kleren glijden zonder zelfs de
opperhuid te beroeren? Ware de opzet van musicus en dichter, gelijk de titel van hun
werk, de draagwijdte der gekozen woorden beloven, slechts voor een tiende part
verwezenlijkt, dan zou hun uitbeelding van de gruwel des doods en der vernietiging,
van de kansen ener opstanding, ons bij de lurven gepakt hebben, zoals Holbein zijn
tijdgenoten bij de kraag vatte met hetzelfde thema, en hen dreef naar dat moment
van verlorenheid en inzicht boven de lokking van een afgrond, waar de keuze en de
verschillen tussen zijn en niet-zijn duidelijk worden en gebiedend. Wij hoorders van
déze Dodendans, die sedert maand en dag buiten besef boven een diepere diepte
zweven dan Holbein kon verzinnen, hebben van een dergelijke sensatie niets bespeurd,
en ongestoord luisterend op onze stoelen konden wij enkel bemerken (voor zover
ons dat ter harte ging) hoe de muziek een nederlaag leed wijl zij niemand bewoog.
Voor een ruim deel valt die gebrekkigheid van een groots en nuttig plan te wijten
aan het libretto van Paul Claudel. Sinds meer dan dertig jaren liggen in het brein van
deze dichter de gevoelens, de gedachten, en eveneens hun formulering, hun verklaring,
hun omschrijving kant en klaar als de notities van een deugdelijk kaartsysteem, en
wanneer een onderwerp hem te binnen schiet heeft hij maar even te bladeren en te
grijpen. Stellig ontbreekt het Claudels gedachten en gevoelens niet aan waarde noch
aan bruikbaarheid, want zij zijn veel ouder dan de wegen naar Rome. Maar zij worden,
vooral bij deze Dodendans, uitgedrukt in dezelfde sacrosancte, onveranderlijke
termen, die reeds eeuwen lang geen noemenswaardig resultaat hebben opgeleverd
voor het geluk der mensen. Wat zou men anders daaruit mogen concluderen dan dat
vele goede woorden en begrippen totaal zijn afgestompt door het regelloos gebruik
en misbruik waarvoor zij werden aangewend tijdens eeuwen? De meest gewone
hoorder, hangend boven zijn afgrond waaruit hij geen antwoord krijgt, geeft zich
rekenschap, en blijft alleen.
Maar elke tekst is transformeerbaar tot muziek, en voor 't ruimste deel draagt
Honegger zelf de schuld van het falen ener gedachte, welke in 1938, en ook nu nog,
de overtuigende tolk had kunnen worden van het immanent geweten. Voor de
werkende vertegenwoordiging ener universele stem, die naar aanwezigheid trachtte,
die riep, en nu weer roept om gehoor, heeft hij zich nauwelijks het minimum moeite
gegeven dat van een kunstenaar verwacht kan worden die als orakel zijner
medestervelingen de verantwoordelijkheid van zulk een waarschuwing, besloten in
mechanisch afgedraaide teksten, op zich laadt. Hij heeft haastig en zonder
bezonnenheid de taak vervuld die zijn rang als componist en zijn samenkomst met
een dichter tegenover de meer dan ooit geldige visioenen van Holbein hem oplegden.
Als een ouderwets romanticus zag hij voornamelijk la scène à faire: de paniek, het
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tumult, de verwarring, de ontzindheid van alle mensen, die, terwijl hij hun kreten
componeerde, dorre gebeenten of as gingen worden bij millioenen. Zelfs deze
voorstelling echter, welke leerzaam had kunnen zijn, lukte hem niet. De volksliedjes
die hij daarbij ter hulp haalt, omdat er in zijn binnenste niets zingt, (Sur le pont
d'Avignon, Da Carmagnole, etc.) reiken niet verder dan een hupsasa rondom een
pierement op Koninginnedag. En heel de rest die de inleiding, het commentaar, de
exegese moest verschaffen van dit drastisch maar conventioneel en hagepredikanterig
tafereel, was even ondoeltreffend wegens het voortdurend ontbreken van een inval
welke betekenis en medevoelen had kunnen verlenen aan welbekende zegswijzen
uit voorbije tijden. Ondanks de schreeuwende spreek-koren, ondanks een snerpende
ratel, de briesende bazuinen, en het gerommel van pauken en trommen. Het geheel
eindigt trouwens als een nachtkaars. Met een laatste glimp die iedereen achterlaat in
duisternissen waar hij radeloos rondtast.
Toch moet de dirigent Jan Out geprezen worden, die ons dit vruchteloze werk hier
met enthousiasme en vakkundige degelijkheid leerde kennen. Zonder iemand te
overreden heeft hij deze slordige dodendans gepresenteerd als ware het een
meesterstuk. Toch zou ik daarom wensen dat elk der voornaamste Hollandse orkesten
(ook het Concertgebouw-orkest) een niet talrijk, maar uitstekend en zeer handzaam
koor tot zijn beschikking kreeg waarmee het even voortreffelijk kan musiceren als
het Residentie Orkest met de zangers der Voorburgse Oratorium-Vereniging. Nu het
Concertgebouw-orkest een betere organisatie voorbereidt mag men hopen dat de
factor van de zingende mens in deze toekomst minder verwaarloosd wordt dan
gedurende het verleden. Want al te talrijk zijn de werken voor orkest en koor
geworden waarvan niemand, noch van de jonge, noch van de vorige generatie kennis
heeft.

Naar de muzikale essens
Allang heb ik lust gehad om te proberen de karakteristiek te maken van Hans
Henkemans als pianist, maar tot nu toe ben ik afgedeinsd voor de moeilijkheid van
zo'n portret. Want zonder dat er iets bij hem scheen te veranderen, leek hij me telkens
anders, naar gelang ik hem Mozart hoorde spelen, Chopin of Debussy; en enkel de
observatie reeds dat hij drie dusdanig verschillende, slechts heel uit de verte verwante
muzieken benaderde langs dezelfde weg, en toch van elk der drie haar eigen waarheid,
haar eigen gelijkenis te voorschijn bracht met altijd variërende lijnen en accenten,
leidde tot een reeks vragen, die in elkaar scharnierden als de geledingen van een
rupswiel, waarbij ieder einde weer begin is - waar ieder antwoord een nieuwe vraag
oproept.
Het kan niet voldoende zijn b.v. om te zeggen dat Henkemans de piano bespeelt
als een componist. Ik heb Strauss, Reger, Debussy, Diepenbrock, Pijper, Milhaud,
Poulenc, Britten en nog ettelijke andere componisten piano horen spelen, doch mijn
bevinding was steeds dat geen van allen het op dezelfde manier deed, en dat er zelfs
achter sommige oppervlakkige overeenkomsten nog flagrante contrasten bestonden.
Diverse componisten trouwens spelen technisch zeer onzeker, zeer onordelijk, en
bij velen is de weerspiegeling van anderer muziek beïnvloed, dikwijls vertroebeld,
door de eigenaardigheden hunner persoon, die fungeert als reflector. Dergelijke
stoornissen echter vallen zo goed als niet te bemerken in het pianospel van
Henkemans, hoewel hijzelf componist is. Hij heeft een enorme techniek, die secuur
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en onberispelijk werkt in dit riskante domein der menselijke veiligheden. Henkemans
slaat er niet vaker naast, en eer minder vaak, dan de beroemdste virtuozen op de witte
en zwarte toetsen, die gevaarlijk dicht bij elkaar liggen, wanneer de muziek sprongen
waagt en snelle zwevingen, waarbij elke acrobaat zijn nek zou breken, als iemand
zulke vlugheid, die lenigheid van een compleet lichaam en zijn ontelbare
zenuwfuncties welke vereist worden tegenover een pagina muziek, tegenover een
uiterst begrensd en hasardeus klavier, poogde te transponeren naar een circus.
Ofschoon zij ongevaarlijk schijnt omdat zij nimmer doodt, blijft de muziek nochtans
de hoogste acrobatie, waarnaar de mens streeft, die natuurlijkerwijze het onmogelijke
moet en mag verlangen.
Terwijl ik ondertussen met tevredenheid of met verbazing zie hoe Henkemans de
geduchtste moeilijkheden leerde overwinnen en beheersen, hoe hij de meeste en
prachtigste klankvoorstellingen uit de snaren weet te halen, ga ik begrijpen dat
Henkemans niet speelt als een pianist. Het instrument is voor hem louter bijzaak. Er
gebeurt voortdurend zoveel op die piano, en 't is van dermate zeldzame, ongewone,
boeiende soort, dat ik het hele instrument vergeet. In elke seconde der muziek overtreft
het wat het hoe. Al luisterend wordt me duidelijk, dit ik hier nauwelijks een piano
hoor, een zogenaamde concertvleugel, die de aandacht bijna immer buitensporig en
nutteloos in beslag neemt; dat ik hier niet eens Henkemans hoor, maar iets anders
en iemand anders, die met de zichtbare figuur van Henkemans tegelijk niets, tegelijk
alles te maken heeft.
Hier inderdaad speelt geen componist, geen pianist. Doch een musicus die toevallig
componist is, en tevens een zeer intelligent, zeer sensitief en zeer mobiel mens speelt
hier een componist. Hij speelt niet de componist zoals deze globaal en schematisch
getypeerd en geëtiquetteerd staat en zoals hij meestal voor de schijn herleeft.
Henkemans dringt nog dieper door in het mechanisme en de betekenis zijner taak
van tolk, van bemiddelaar. Hij speelt van een componist, wiens stijl hij tot beweging
van menselijke aandoeningen herleid heeft, een bepaalde compositie welke tijdens
het bestaan van haar auteur een ervaring is geweest, waarvan hij de momenten, de
golvingen in schrift heeft vastgelegd als een episode, als een reflex zijner geschiedenis.
Ik weet niet hoe Henkemans bij het opzoeken, het uitdiepen, het aanvoelen dezer
verstandhouding te werk gaat. Ik stel me voor, dat hij hoofdzakelijk de intuïtieve
verbinding gebruikt, wijl zij de kortste en de snelste is, maar dat hij even dikwijls en
bijna even gaarne, misschien wel liever, de intellectuele, de analytische methode
toepast, al ware het slechts wegens de hoge genoegens, die een geest zich verschaffen
kan door het beredeneren, het verifiëren zijner intuïtieve gewaarwordingen. Er is
tussen het oeuvre van de werkelijke meesters, zelfs bij hen, die alleen het nodigste
noteerden, geen enkele compositie welke niet een menigte mogelijkheden levert om
een goed lezer, voor wie de tekens symbolen en de symbolen symptomen zijn, te
voeren naar het ogenblik in het leven van de componist waar de muziek ontstond,
naar de minuut van een zekere siddering, een zeker verlangen, dat zich volgens
inhaerente psychologische wetten uitbreidt en opschrift.
Achter elk teken, achter elke vormelijkheid zoekt Henkemans de oorzaak van de
vorm, die het aannam. Hij vindt deze causaliteit zeer dikwijls. Ik zou van hem kunnen
zeggen, dat hij streeft naar de persoonlijke gesteltenis, welke door Flaubert in La
Tentation de St. Antoine gerekend werd tot de opperste der verleidingen, tot het
toppunt van kennis en verrukking: om in het centrum der dingen te vertoeven, dáár,
wanneer de bewogenheid komt waar de dingen hun aanvang, hun aanloop nemen.
Het lukte Henkemans zeer dikwijls om deze creatieve fractie in de dagen van een
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componist weer voor ons aanwezig en bemerkbaar te maken als een uiting der hoogste
bekoring. Doch ook al ware het hem nimmer gelukt, dan zou alleen die wens reeds
een verbazende vooruitgang beduiden en voorspellen. Daarom acht ik Henkemans
de belangrijkste, de voornaamste van allen die om een of ander motief de piano
bespelen.
Maar hoewel deze vooruitgang organisch de ontwikkeling der muziek voortzet, en
van de mens, en hoewel deze evolutie een trap bereikt welke noodwendig volgen
moest in de historie van mens en muziek, zou ik kunnen duchten dat één zwaluw
nog geen lente brengt, gelijk het spreekwoord beweert. Terwijl ik echter onophoudelijk
nadacht over het phenomeen Henkemans, ontmoette ik in onze concertzaal een
kunstenaar die de piano bespeelt alsof hij tennaastebij Henkemans zelf was. Hij heet
Léon Fleisher. Hij is de helft ener generatie jonger dan Henkemans. Het lijkt me
uitgesloten dat zij elkaar kunnen kennen. Men zegt dat Léon Fleisher komt uit
Amerika. Best mogelijk. Ik heb zo'n idee dat hij geboren is in de omstreken van
Wenen, in de kring van Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Gustav Mahler.
Ik heb 't gevoel dat ik hem te Parijs gevonden zou kunnen hebben in de omgeving
van Marya Freund, als heel jonge jongen. Met een geweldige techniek (die niet meer
telt, die men vergeet, zelfs als zij sommige keren faalt) openbaart hij door middel
van de piano sensaties, welke behoren tot het onontgonnen erfdeel der meesters en
hij deelt ze ons zó mede, dat wij eraan deelachtig worden, alsof wij zelf die meesters
zijn. Gelijk Henkemans vertoeft Léon Fleisher in het centrum waar de dingen, en de
ontroeringen uit welke zij opspringen, hun aanloop nemen. Beiden bevinden zich
aan de uiterste spits der hedendaagse vertolkers van muziek. Wie van Henkemans
niet de mazurka's van Chopin, een concerto van Mozart en menige inventie van
Debussy gehoord heeft, kent maar het weinigste der vergezichten en der emoties
welke schuilen in die muziek. Wie Ravels Valses nobles et sentimentales niet hoorde
van Léon Fleisher heeft geen vermoeden zelfs van de onvergelijkbare uitnodiging
tot fantasie in de verscheidenheid van klank en veelvoud van expressie, welke in dit
ongekende werk verborgen liggen als de geheimste trillingen van onszelf. Fleishers
vertolking der Sonate van Liszt heeft mij dusdanig geprikkeld en gefascineerd, dat
ik mij dagen lang gehypnotiseerd voelde door het raadsel Liszt, en concluderen moest
dat hij behoorde tot de grootsten onder de velen die wij nauwelijks kennen en als
onwetenden verwaarlozen.
Het is ongelooflijk en haast onbeschrijfbaar welk een primitieve, onnozele indruk,
naast twee oer-echte kunstenaars als Henkemans en Fleisher, gemaakt wordt door
Jozef Krips, aan wie een instrument te bespelen gegeven werd als het
Concertgebouw-orkest, dat duizend maal machtiger zou kunnen zijn dan alle piano's.
Genoemde Krips kent slechts twee expressies: De genoeglijke stilte welke tot slapen
zou nopen, als zij een beetje langer duurde, en de plotselinge driftigheid waarbij deze
leeuw manen schudt, die hij niet heeft. Wanneer men Krips, zoals hij doet, zalig
glimlachend of verschrikkelijk kopschuddend, vertoonde in een bioscoop, zou iedereen
schateren wegens de pret van zulk een anachronistisch geval. Men kan het gebaar,
de habitus van Henkemans en Fleisher gerust vertonen op het witte scherm. Ik durf
wedden dat iedereen door hen opmerkzaam zal worden en aandachtig. Twijfel
hieromtrent houd ik voor uitgesloten. Het is ondenkbaar dat iemand bij Krips niet
lachen of glimlachen, bij Henkemans en Fleisher niet eerbiedigen en zwijgen zal.

Een werk-plan voor het orkest
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Terwijl wij een grondige verandering bepleitten in de verhoudingen tussen de N.V.
Het Concertgebouw en zijn Orkest, zal menigeen begrepen hebben dat het ons niet
alleen te doen was om zekere sociale economische hervormingen der uiterlijke
structuur, maar dat wij tevens artistieke, culturele gevolgen in het zicht hadden, welke
uit die verandering zouden kunnen voortvloeien en waardoor deze haar
noodzakelijkheid zal aantonen.
Nu een sinds meer dan dertig jaar verwachte en gehoopte wijziging tussen
exploitant en geëxploiteerde ons beloofd wordt als doel dat wij binnenkort zullen
naderen, en nu de Overheid in 't openbaar of in geheim concilie beraadslaagt omtrent
een onvermijdelijke verbetering der statuten welke het gebruik bepalen van een
kostbaar apparaat, lijkt het wenselijk om in brede trekken aan te duiden welke
mogelijkheden in het Amsterdams orkest besloten liggen voor iemand wie het belang
van zijn land niet minder met zorg vervult dan de voorspoed der muziek, en een
regeling waardoor land en kunst beide de beste kansen treffen om te gedijen. Of zo
iets moeilijk is dan wel gemakkelijk, gij zult merken dat het op verre na niet boven
onze macht reikt.
Wanneer wij deze wens nog kunnen hebben, behoren wij ten eerste een uniformiteit
af te schudden die ons orkest gelijk maakt aan alle orkesten van alle muzikale centra
der aarde. Alom immers, waarheen men ook zou willen reizen, verstarde de
muziek-beoefening tijdens de jongste halve eeuw allengs tot een catalogus welke
eens en voor altijd werd vastgesteld, als de boedelbeschrijving van een oud kasteel,
dat men nauwkeurig onderhoudt, waar niets weggaat, zelden iets bijkomt, en waar
de orde heerst der dingen die nooit meer van plaats verwisselen.
Dergelijke regelmaat zou nog een zekere verscheidenheid kunnen bevatten als de
catalogus der muziek-beoefening slechts enigerwijze volledig was ingericht. Maar
honderden stukken ontbreken er, die even zovele schatten zijn, welke ieder musicoloog
voor de vuist weg kan opsommen. Meesters van wie wij nimmer het geluid horen.
Meesters van wie wij niets kennen dan kleine fragmenten. Meesters van wie wij
steeds dezelfde werken herhaald zien, alsof de dikwijls onmetelijke rest van wat zij
schreven niet telt voor een zier. Als deze schifting gemaakt was volgens enige
critische, redelijke norm zou men zich aan haar beslissingen moeten onderwerpen.
Die doodverklaring echter der honderden karakteristieke, leerrijke,
bewonderenswaardige uitingen van een Bach, een Rameau, een Scarlatti, een Haydn,
een Mozart, zelfs van een Beethoven, en nog van twintig anderen, geschiedde zonder
het geringste inzicht, zonder enig besef of begrip van de waarde ener menselijke
openbaring.
Dat zwijgen van honderden meesterwerken werd uitsluitend veroorzaakt door
omstandigheden waarin de leiders der muziek zich lieten verstrikken. Deze leiders
heten dirigenten. Wijl de eersten hunner bij machte bleken om zeldzame, bijna
ongelooflijke en zeer begerenswaardige, vitaliserende sensaties mee te delen,
verwierven zij zich onvergelijkbare faam. Sommigen verdienden deze roem, maar
omdat zij overal verlangd werden, waren zij altijd onderweg. Van Amsterdam naar
Londen, naar Parijs, naar Edinburgh, New York, San Francisco, Sydney, Moskou,
Wenen, Amsterdam. Zij hadden ternauwernood tijd om in hun lichaam de nerveuse
of psychische substantie aan te vullen, die van hen gevergd werd bij elke demonstratie
hunner magnetiserende vermogens. Geen uur bleef hun over om het begrensde gebied
waarin zij arbeidden, te verruimen. Allen speelden dezelfde rol, allen verschaften
dezelfde soort van emotie, welke onderling hoogstens in een nuance van graad kon
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verschillen. De meesten weten uitstekend dat zij gevangen zitten als de eekhoorn in
zijn draaiend rad. Geen enkele hunner vond de kracht om zich te onttrekken aan die
mechanische rondgang. Wanneer zij bij toeval een muziek ontmoetten om hun
enthousiasme of hun successen gedurende een poos te vernieuwen, werd zij met
gelijk automatisme bij de cirkel ingeschakeld. Het gebeurt echter geen drie keren
dat zij pionierswerk doen. Hun ras, dat neiging toont om uit te sterven, mag nergens,
en zeker hier niet, kunstmatig bestendigd worden door lieden wier geest en smaak
meer leven in het voorbije dan in het toekomende.
Een tweede oorzaak van de begrenzing, de monotonie der concert-programma's
en de funeste verwaarlozing der meesters, is te wijten aan de reizen welke het Orkest
ondernemen moet in de provincie. Over de vermoeienis, het verschrikkelijk
tijdrovende dezer tochten hoeft niet nader te worden uitgeweid. Zij zijn moordend
voor de dirigent en voor de spelers. Een vergelijking met toneelgezelschappen gaat
niet op om de eenvoudige reden dat een orkest tweemaal per week een nieuw
programma heeft in te studeren, waarvan zowel de voorbereiding als de uitvoering
een oneindig lastiger te realiseren precisie vereist en een arbeid van veel subtielere,
labielere aard dan de vertoning van een schouwspel. Doch al geschiedden de tochten
van het Orkest met een maximum comfort, met een minimum uitputting, met een
bevredigend resultaat in altijd geschikte zalen (en ieder weet dat bijna nergens de
toestanden aan deze onafwijsbare voorwaarden beantwoorden), dan toch nog zouden
de provincie-reizen van het Orkest evenmin zin hebben als de verplaatsing van een
collectie schilderijen uit het Rijksmuseum naar Winschoten of Maastricht. Die reizen
behoren te worden afgeschaft in de eeuw der radio en, weldra, der televisie. Al was
het alleen omdat de verloren tijd en de verspilde energie belangrijk nuttiger kunnen
worden aangewend voor een juiste behartiging der muziek. Al was het ook omdat
bij gelijke rechten nooit alle Nederlandse steden in gelijke mate begunstigd kunnen
worden met een bezoek van het Amsterdams Orkest.
De derde oorzaak der steriliserende beperking van het concert-bedrijf (en bij elke
der drie zou hier naar waarheid de naam erosie gerechtvaardigd zijn) is gelegen in
het ontbreken van een goed, uitstekend geïnstrueerd koor dat voortdurend (wekelijks,
zelfs dagelijks) ter beschikking zou staan van het Orkest. Het koor van Toonkunst
is voor de functie welke daarbij verwacht wordt, geheel onbruikbaar. Het was altijd
veel te groot en te onhandzaam; het immobiliseerde zich (evenals het Bestuur en de
Directie van het Concertgebouw) in ouderwetse, onpraktische, zelfgenoegzame
tradities en opvattingen, zodanig zelfs, dat het sinds lang vergat zich te verjongen.
Voor het doel dat wij beogen (een rehabilitatie der ware muziek, een herleving van
talrijke veronachtzaamde, totaal onbekende meesterstukken) zouden niet minder dan
zeventig, maar ook niet meer dan honderd jonge, intelligente zangers en zangeressen
zeker voldoende zijn. Zodra men ze ernstig zoekt zal men ze aanstonds vinden. Ons
land is vol talent dat wegens het vastgeroeste conservatisme der instellingen nooit
een beurt krijgt. De kosten welke zulk een koortje meebrengt zullen gemakkelijk
gecompenseerd worden door de bezuiniging die men maken kan op de post der
‘Pultvirtuosen’ (dit verouderde en schadelijke emplooi van egocentrische dirigenten
is inderdaad van Duitse oorsprong) op de post der zogenaamde 600-guinea solisten
die haast even overbodig zijn, en op sommige posten, welke het Concertgebouw zich
weelderig veroorloofde, gelijk b.v. het ambt van archivaris.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

Wie de oorzaken kent van stagnatie, uniformiteit, begrenzing, verwaarlozing (welke
de karakteristieken zijn der decadentie, - merkbaar of ogenschijnlijk onmerkbaar)
kan ze ook opheffen met een beetje goede wil en ondernemingslust.
Iets durf ik gerust voorspellen: Wanneer het Amsterdams Orkest een jaar (laten
we zeggen twee jaar, om niet te optimistisch te schijnen) gewerkt heeft in de lijnen
en volgens de ontelbare mogelijkheden van een plan als dit, zal het met behoud van
al zijn kwaliteiten waarlijk uniek worden, zonder weerga, en, tot voorbeeld dienend
van de ganse wereld, het leven bevorderen der muziek.
Wij zouden dan ook niet de minste moeite hebben om jaarlijks een festival te
organiseren dat niet een spiegelbeeld geeft van alle overige festivals welke her en
der worden opgezet door lieden die tollen in hetzelfde nauwe kringetje van
impresario's en hun beroemde, sedert olim aartsbekende klanten onder de beproefde
componisten en hun insgelijks beproefde executanten.
Wij zouden dan de Nederlandse natie zijn die zich dikwijls reeds onderscheidde
van andere volken om hen te overtreffen.

De kunst van dirigeren
Wie op 8 Maart bij de uitvoering is geweest van het Concertgebouw-orkest, zal zich
altijd herinneren het ongestoord volmaakte gebeuren te hebben bijgewoond ener
handeling, die enkel verricht kan worden door middel van muziek, en waarvoor geen
woorden, geen kleuren, geen aromen bestaan om enigszins begrijpelijk te maken hoe
twee uren lang de gelukkigste gesteltenis welke een mens zich denken kan, verandert
in de wonderlijkste werkelijkheid. De goede droom, het mooie geheim, de onzegbare
bevinding van dichter, schilder, componist tijdens de glanzende momenten hunner
creërende verlangens, werden hier een onafgebroken, tastbare, wezenlijke ervaring,
die een avond duurde. En wij wisten dat draadjes, ijler dan rag van jonge spinnen,
ons verbonden met die haard van het opperste genoegen. Maar zo sterk was de drang,
dat wij alle gevaar om uit het vurig punt onzer aandacht neer te tuimelen, geen
ogenblik duchtten, ofschoon wij voelden, dat de miniemste stoornis in de vele factoren
van dat welzijn ons zou terugwerpen naar het leven waar zulke zekerheden
onbereikbaar schijnen.
Dit concert werd geleid door Jean Fournet. Toen ik hem een paar maanden geleden
voor 't eerst aan 't hoofd van ons orkest zag, meende ik een uitstekend technicus in
hem te kunnen waarderen, die de knepen kent van het vak en ze toepast met een
onberispelijk resultaat. Wanneer hem eventjes tijd gegund wordt voor een repetitie
zit alles wat hij dirigeert tot de puntjes in mekaar. Ook de lastigste inzetten kloppen
alsof zij door een enkel instrument worden uitgevoerd. Dit is wel 't minst wat men
zou verwachten van een leider, dat hij de zaken nauwkeurig ordent, maar bij de
beroemdsten blijft die eigenschap dikwijls zonder consequentie. Fournet echter doet
niets met wat men hier pejoratief noemt de Franse slag. Hij doet ook niets met ophef,
met pronk, met fratsen welke alleen dienen om het publiek te exciteren en de leemten
ener partituur te vullen met poeha. Men kan hem het beste orkest toevertrouwen. Hij
zal er niets aan bederven. Hij zal het niet in alle geledingen rammelend achterlaten.
Men kan hem eveneens een nieuwe partituur toevertrouwen. Fournet is een volleerd
kenner van elke muziek die zich in de hedendaagse circulatie bevindt. Hij heeft het
oog voor alles. Geen onderdeeltje van enige betekenis ontsnapt aan zijn blik. Hij is
een uitmuntend analyticus. Hij geeft aan elk détail, aan elk ornament de juiste rang,
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de exacte waarde. Hij bouwt een compositie op met een onovertrefbare duidelijkheid.
De klank van het orkest is altijd transparant, nooit dik, nooit smoezelig, steeds
warm-stralend gekleurd, zonder neiging tot speciale verfijning (de dirigenten die
hierop mikken blijven uiterst schaars), maar ook zonder hang naar een te pas en te
onpas opgelegde fonkeling van spiegelend vernis en klaterend chroom, dat de meeste
dirigenten tegenwoordig denken niet te mogen missen. Zijn begrip van rhythme is
zeer veelzijdig en buitengewoon genuanceerd. Hij heeft een natuurlijk, instinctief
bevattingsvermogen voor de cadans van een zang, en de subtielste welvingen van
geen enkele soort melodie (de ruige, de knokige, de krullige, de melodie-tierlantijn,
de melodie-graniet, de melodie-sliert, etc.) schijnen hem ooit vreemd. Hij is geen
dirigent van 't zware maatdeel; hij scandeert nooit de ‘voeten’ van het muzikale vers,
zoals dat dikwijls nog gedaan wordt in de concertzalen, maar geeft aan ieder metrum
de accenten welke aan een vorm soepelheid verlenen, inhoud en zin. Fournet's precies,
rationeel, spaarzaam, maar accuraat en doelmatig gebaar adapteert zich met gemak
aan de verschillende stijlen. In alle courante stijlen ook is hij thuis. Door een zeer
exuberante voordracht der vierde symphonie, voor piano en orkest, van de Brabander
Léon Orthel (met de auteur als solist) en door een beurtelings beweeglijk levende,
intiem mijmerige uitvoering van Badings' vierde viool-concert (met Wim Noske in
de prachtig gespeelde solo-partij) heeft hij beide Hollandse componisten een succes
bezorgd dat haast steeg tot een triomf welke gewoonlijk slechts uitgedeeld wordt
aan de partituren van het befaamde répertoire.
Er ontbreekt dus niets bij Jean Fournet en hij heeft noch te veel noch te weinig
van de hoedanigheden die iemand onderscheiden als dirigent. Toch zou ik niet weten
onder welk type van psyche hij te rangschikken valt, en ik zou zelfs moeite hebben
om hem in heldere, sprekende lijnen of tinten op te roepen voor mijn innerlijk oog,
als dat concert van Donderdag mij niet bewezen had hoe de louter materiële
volmaaktheid ener reproductie, het zuiver intellectueel gehalte ener voordracht
gelijkwaardig kan worden aan alle wezen of schijn van sentimentalistische,
personalistische expansiviteit, en hoe de instrumentale perfectie als zodanig in zichzelf
volstaan kan omdat zij niet perfect voltooid zou kunnen blijken wanneer zij niet de
elementen der psyche bevatte die voor het vormen ener emotieve gestalte onontbeerlijk
zijn. Zonder twijfel fungeert de psychische factor daar in de tweede plaats, als
onderhorig motief. Doch dit maakt geen schade en getuigt niet van minderheid,
Duizend voorzorgen van het intellect waren hier noodzakelijk om in de meest
harmonische gedaante het toppunt te bereiken, waarheen de psyche, zodra haar
vergund wordt los te breken, vliegt met een gil of met een zucht. Het effect verschilt
niet. Hoeveel moeilijker echter, en hoeveel bewonderenswaardiger, indien alle
formaliteiten bij het ontplooien der psyche worden in acht genomen. En waar het
effect zich gelijk toont, hoe zou men dan als civiliserend mens, als ordenaar van alle
anarchische machten, als handhaver van een logische norm, niet de moeilijkste wegen
en middelen kunnen verkiezen boven de gemakkelijke?
Dat het intellect in zijn hoogste uiting van materiële, instrumentale voleindiging alle
werking der psyche kan evenaren bleek direct door de vertolking der Tragédie de
Salomé van Florent Schmitt. Deze zwaar geverfde compositie is in al haar
bestanddelen onaanvechtbaar en nochtans niet meesterlijk. Men voelt er voortdurend
dat zij niet sproot uit een onvermijdelijk moeten, maar veeleer uit de berekenende
wil van haar auteur die zich een houding koos in plaats van die houding te zijn en te
ondergaan, want het stuk wordt nergens werkelijk drama en ondanks menige
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afwisseling stokt het onveranderlijk op gelijke temperatuur. Maar wegens de myriaden
schakeringen welke Jean Fournet gelezen had in de partituur bemerkte men dat
stilstaan niet. Elke klank was beweging geworden, en ofschoon men twijfelen bleef
raakte men overtuigd, aangegrepen en meegesleept. Naar een gelijke climax dreef
de symphonie van César Franck. Rigoreus beschouwd is ook dit werk geen
onontkomelijke mededeling van een mens, maar, ondanks zijn vrijheid, en het
merkbare overleg zijner vernuftige combinaties, een voorbedachte uiting der stormen
en der stilten, die zich kunnen voordoen in een schijnbaar genoeglijk, engelachtig
rustig persoon als Franck. Vergeleken met Beethoven is Franck een academisch
meester die gebaart alsof, gelijk Brahms dat doet. Jean Fournet schonk hem de
vermomming der echtheid, der waarachtigheid, door een weergave waarvan geen
noot betwijfeld kon worden. Wat zou men dan nog mogen wensen als meer?
Het opperste evenwel der materiële mogelijkheden werd bereikt en overtroffen in
het derde viool-concert van Saint-Saëns, gespeeld door Zino Francescatti. Er zijn in
de hele muziek slechts drie Barcarolle's. De eerste is van Chopin. De derde van
Offenbach in Hoffmann's Vertellingen. De tweede staat in 't middendeel van dat
viool-concert. Zoals wij haar op die avond meeleefden werd iedere hoorder daar zelf
een barcarolle, dit wil zeggen een soeverein zalig, een overmatig fortuinlijk bewoner
der aarde, een bezitter, genieter der heerlijkheden welke zij schenkt aan ieder die
haar bemint.
Er is vandaag niemand die ook maar tien maten zou kunnen componeren van een
muziek welke gelijke waarheid of gelijke begoocheling behelst. Ontelbare voorzorgen
waren nodig om een dergelijke illusie te strooien van versmelting, van één-worden
met een vervoerende harmonie. Wijl ik zag en voelde hoe ieder zo gelukkig werd
tijdens deze onovertrefbare klanken van een viool en een orkest, zou ik dan Jean
Fournet niet kunnen beschouwen als een meester, als een tovenaar, - ofschoon hij
de allures daarvan niet aanneemt?

Onze jaarlijkse passie1)
Wij zijn weer een jaar verder onderweg naar een zeker punt in de ruimte, waar wij
met de regelmaat der hemeltekens de Passies van Bach ontmoeten op onze baan
langs de zodiak. Passies volgens Matthaeus, Johannes, en deze keer zelfs ene volgens
Lucas, hoewel haar echtheid dubieus is. Passies in het Concertgebouw, in de Kerk
van Naarden, van Edam, in de Amsterdamse Westerkerk, in de kerk aan het Spui,
en opnieuw, nogmaals in het Concertgebouw, in dozijnen andere oorden van ons
Hollands universum. Duizenden gaan luisteren; honderdduizenden lezen wat er over
geschreven wordt. Men kan de affiches niet ontlopen. Hoeveel voorbijgangers zouden
denken aan ‘de man van smarten’, die zich uit liefde voor de mensen tegen een hout
liet nagelen om een beetje goede wil en zachtheid te brengen op aarde. Als hij vandaag
terugkwam, wat zou hij zelf denken, ziende hoe wij bezig zijn te doen?
Ondertussen, terwijl we een jaar verreisden met onze zon, bleef alles hetzelfde,
behalve dat Van der Leeuw stierf. Wij hebben hem uitgeleid als een groot man,
begraven volgens zijn verdienste, geroemd in redevoeringen, in ontelbare stukken
van kranten en tijdschriften. Ik weet niet of hij, gelijk Vondels Constantijntje, het
cherubijntje van omhoog, de ijdelheden hier beneden uitlacht met een lodderoog.
Maar ik kan moeilijk geloven dat de doden, die wij ons verbeelden als nooit gehéél
gestorven, zich niet meer bekommeren over de gedachten en voornemens waartoe
1) DGA: Oude jaarlijkse passie
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hun beste deel hen dreef toen zij in ons midden vertoefden. Het zou me verwonderen
als zij niet van ons verwachten dat wij een idee waarvoor zij hun krachten hebben
ingezet, niet vergeten, want dan zouden wij hen zelf vergeten en behandelen alsof
zij enkel nog bestaan in onze woorden, doch niet meer in onze werkelijkheid.
Van der Leeuw, de grote dode, was een bewonderaar, een kenner van Bach,
voornamelijk van de Matthaeus-Passie. Hij schreef er een boekje over dat men in
deze dagen weer kan zien liggen achter de ruiten van menige winkel. Toen hij het
ambt waarnam van minister wenste hij dat de Matthaeus-Passie hier gezongen zou
kunnen worden in 't Nederlands. Hij verlangde dit op degelijke gronden. Hij meende
dat een tekst welke voorbeeld en les wil zijn van de verhevenste daad, niet verhinderd
mocht worden door een vreemde taal om de hoorders rechtstreeks te raken in de kern
van hun wezen. Hij achtte het tevens onraadzaam, dat de diepste ervaringen, welke
hij door deze tekst, geholpen door zulke muziek, bereikbaar voelde, aan zo vele
duizenden onzer landgenoten jaarlijks verstrekt werden in het Duits. Geen enkel
steekhoudend argument kon worden opgeworpen tegen dit redelijk plan. Wij vertalen
de Bijbel. Wij vertalen Shakespeare, Sophocles, Molière, Dante, Homerus, Vergilius,
Goethe en tientallen andere respectabele, illustere poëten. Waarom zouden de
versificaties van zekere Picander, die Bach diende als librettist, taboe zijn? Alleen
de gewoonte kon de onaantastbaarheid verdedigen van gerijmel dat geen andere
verdienste bezit dan als aanleiding tot componeren gebruikt te zijn door Bach.
In een periode van nationale herrijzenis leek de wet der traagheid het minst geldige
der motieven voor iemand als Van der Leeuw, en hij gaf een dichter de opdracht om
de Matthaeus-Passie te vertalen, die, op de taal na, gemeengoed is geworden van het
Nederlandse volk. De vertaling, bewerkt met kennis, zorg, muzikale affiniteit en
geduld, verscheen, en zij paste bijna letter voor letter bij de noten. Enkele kleine
onvolkomenheden hadden met enig overleg tussen dichter en zangers gemakkelijk
kunnen worden verbeterd in de praktijk. Zonder extravagant optimist te zijn mocht
men die minimum belangstelling voor een uitstekend idee en een voortreffelijke
arbeid als bereikbaar beschouwen. Maar wat er gebeurde hebben wij gezien, en wij
schijnen het zelfs te aanvaarden. Geen twee der honderd verenigingen van het
Hollands universum, die jaarlijks de Mattheus-Passie uitvoeren, heeft dat greintje
initiatief, energie, vernieuwingslust durven inzetten tegen de indolentie, de sleur, de
gemakzucht, het formalisme ener traditie welke slechts steunde op routine. Niet eens
Bertus van Lier, ofschoon hij de prijzenswaarde en normatieve bedoeling heeft om
de handeling der Passie te herplaatsen in het directe verband met de gemeenschap,
met het volk waartoe zij zich richt - zelfs Bertus van Lier heeft niet de vrijheid
gevonden om een logische overeenstemming te verwezenlijken tussen zijn doel en
zijn middelen. Want welke taal spreekt de gemeenschap, die hij tot het nauwst contact
wil leiden met de essentieelste en intiemste aller tragedies? Het stellen der vraag
levert reeds het bewijs hoe onmisbaar de Hollandse taal hier is voor de meest juiste
vertolking van dat drama. Ook hij zit gevangen in het immobilisme van een
muziek-bedrijf, welks toon Van der Leeuw grondig wenste te wijzigen. Bij anderen
echter, bij sommigen die Van der Leeuw om 't hardst roemen, en bovenal bij de
minister door wie hij werd opgevolgd, zou de onverschilligheid, de passieve
tegenstand welke ieder aan de dag legde jegens dit vruchtbaarste zijner voornemens,
nog meer verbazing moeten wekken. Men mag iemand gerust vertrouwen die zegt,
dat er bij ons iets veranderd zal zijn wanneer overal in Nederland de Matthaeus-Passie
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gezongen wordt in 't Nederlands, en dat zulk een verandering gelijk zal zijn aan een
herleving.
Zij is nodig. En wie niet bang is te constateren hoe buitensporig dilettantisch, hoe
onvergeeflijk slordig, oppervlakkig, lichtzinnig in de kwasi-piëteit van een voze
traditie onze dirigenten omspringen met een der hoogste ingevingen der muziek, kan
ik niet genoeg aanraden om de uiterst volledige studie te lezen welke Hans Brandts
Buys onlangs publiceerde (bij L. Stafleu te Leiden) over ‘De Passies van Johann
Sebastian Bach’. De auteur is geen schrijver, doch dat heeft nauwlijks belang, omdat
hij betrouwbare en weinig bekende feiten te voorschijn haalt. De helft van zijn
onderzoekingen en inlichtingen betreffen een gecompliceerde symboliek van getallen
en vormen welke vermoedelijk wel gewichtig is, maar toch even goed gemist kan
worden door iemand voor wie muziek nooit anders zal zijn dan de onmiddellijke
ervaring van een wonder. Stellig, hoe intelligenter, hoe scherpzinniger dat wonder
bewerktuigd is, des te zinvoller zal het worden voor wie niet enkel voelt doch ook
begrijpt. En ieder mag de vervoering die hij krijgt van Bach hoger achten naar mate
er meer oorzaken zijn welke zijn verrukking bevestigen en verklaren, zelfs al lijken
die oorzaken hermetisch, occultistisch, kabbalistisch, en wellicht aanvechtbaar.
Maar allereerst zou ik de opmerkzaamheid van ieder musicus willen vestigen op
de feiten die vermeld staan tussen pagina 81 en 92. Wat blijkt daar overduidelijk?
Dat Bach een zangerskoor van dertig stemmen het optimum oordeelde voor de beste
uitvoering der Mathaeus-Passie welke hij zich verzinnen kon, en een ongeveer gelijk
aantal instrumenten in het orkest dat deze best denkbare uitvoering begeleidt.
Wij doen precies het omgekeerde. Wij gebruiken een koor van ruim drie honderd
zangers, en een orkest van tachtig instrumentalisten. Alle evenwicht, dat Bach zich
dacht, wordt dusdoende niet enkel gebroken of verminkt. Maar de grote sonoriteit
wordt veranderd. Alle houtblazers, met hun goud-bronzige coloriet (gelijk de tint
der schilderijen uit die tijd) verdwijnen in de witte glans der violen, maar ook de
heldere tint der violen verdwijnt en wordt kleurloos door de overheersende klank
van het zingende koor. En dat koor zelf, wegens de compactheid zijner massa,
vermoordt of misvormt de melodie, welke Bach in elke stem accuraat verneembaar
meende te noteren.
Nog lang kunnen wij met vergissingen voortgaan die geen andere consequenties
schijnen mee te dragen dan een slechte critiek op een der afdelingen onzer
Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst Maar let op! Het is misschien nadelig
om tegenover de oorspronkelijke muziek in een verhouding te staan die niet schever
zou kunnen zijn.

Uitvaart van Mengelberg
Nooit is een kunstenaar, die in Nederland werd voortgebracht, overstelpt met zoveel
betuigingen van bewondering, eerbied, veneratie, verafgoding en zorgzaamheid, als
dit land bewees aan Willem Mengelberg vanaf zijn drie en twintigste jaar.
Wie zich van de fabelachtige glorie, welke hem geaureoold heeft, een idee wil
maken, moet het ‘Gedenkboek’ doorbladeren en lezen, dat zijn vrienden in 1920
samenstelden en uitgaven, toen hij zijn zilveren jubileum vierde als dirigent van het
Concertgebouw-orkest, en de leeftijd van vijftig jaar nog niet bereikt had. Aan deze
magnifieke, majestueuze, imposante manifestatie van hulde nam onze ganse natie
deel: het Koninklijk Huis, de regering, het diplomatieke korps, de geconstitueerde
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lichamen van stad en provincie, de dichters, de schrijvers, de architecten, de schilders,
de geleerden, de financiers, de industriëlen, de zangers, de instrumentalisten, de
dirigenten, de componisten, de perslieden, de toneelspelers en andere
vertegenwoordigers van ons hele volk. Ook de vermaardste musici en artisten der
twee halfronden droegen bij tot de oprichting van een monument, dat zowel door
zijn kostbare uitvoering als door zijn inhoud en zin weergaloos mocht heten en de
onvergankelijkheid waardig.
Omdat Willem Mengelberg in zijn verschijning als kunstenaar een man was naar
mijn hart, aan wie ik slechts denken kon en naar wie ik mij getrokken voelde met
een onweerstaanbare sympathie, heeft dat Boek me vergezeld op al mijn
omzwervingen. Ik had de luisterrijkste bladzijden der muziek leren kennen door hem:
de Betovering van Goede Vrijdag, de extatische dood van Isolde, de brandende en
stralende treurmars der Godenschemering, de jubel van Lohengrin, van de
meesterzangers, de wilde en zachte verrukkingen van Beethoven, van Mahler, de
triomphale opvaart van Diepenbrocks Te Deum, de vervoerende geheimen zijner
Hymnen, het onvergetelijke kabbelen van acht fluiten in de Suite van Bach, zoals
Mengelberg haar innerlijk zag, de hoge gewijdheid, het verzoenende, het sacrale,
het heiligende der Matthaeus Passie, en ook het ontheiligende, het menselijke, al te
menselijke, maar oppermachtige der symphonieën van Strauss, - en nog menig ander
document der muzikale schoonheid. Ik hoorde hem piano spelen gelijk ik daarvoor
en nadien nooit hoorde van iemand. Werkelijk, men bespeurde dan met verbazing,
zoals Diepenbrock schreef, dat zelfs de piano in staat was ‘muziek’ te vertolken. En
hetgeen Diepenbrock noemde ‘muziek’, hij gaf me besef van wat dat is: de
gewaarwording van de kracht die de dingen beweegt, ‘de liefde’ die de zon drijft en
de andere sterren.
Menigmaal sloeg ik dat Gedenkboek open en gisteren las ik het opnieuw. Hoe
dikwijls begreep ik, in de gloed mijner eigen herinnering die deze vele getuigenissen
weer aanbliezen, en hoe begrijp ik nu weer de rechtmatigheid, de plicht van al de
hulde welke hem gebracht werd, even goed de lof der onkundigen of der
baatzuchtigen, als de waardering, de beroeming der kenners. Er staat misschien wel
geen letter in dit onafgebroken dithyrambische Gedenkboek, waarmee ik niet accoord
ga, waarmee ik mij niet eensgezind weet.
Wanneer Cornelis Dopper, die als artiest bijna nul maar een schrander vakman
was, analyseert hoe Mengelberg werkte, ploeterde op een repetitie, hoe hij zwoegde
om met kinderlijk fantastische of met volkseenvoudige woorden aan zijn orkest de
achtergrond, de bedoeling der muziek duidelijk te maken, dan zie ik tegelijk de diepte
en de juistheid, de waarachtigheid, de gegrondheid, de hartstochtelijkheid der
verlangens van Willem. Wanneer Herman Roelvink beschrijft hoe dezelfde Willem
in de Chasa-Mengelberg, op een woeste Alpenglooiing boven de eenzame Val Sinestra
van het Unter-Engadin - waar hij stierf - ter jacht ging met een vliegenmepper, de
vijf en twintig zoemers doodde, zoals hij zich had voorgenomen, en toen Roelvink
hem vroeg: waarom die ook niet? antwoordde: ‘Wie vijf en twintig zegt moet vijf
en twintig willen, niet meer en niet minder’, dan zie ik bewonderend, ook in zulk
een schijnbare futiliteit, de onverzettelijkheid van een soevereine wil en bezinning
die hij belichaamde in de kleinste en de grootste zijner driften. Wanneer de beursman
Van Rees verhaalt hoe hij Mengelberg, een jong gezel van 23 jaar, te Luzern ging
uitnodigen om naar Amsterdam te komen, en hem tot zijn verbazing hoorde zeggen:
‘ik ben natuurlijk ook geniaal, de een is bankier zoals u, de ander is geniaal’ - wat
zou mij dan kunnen verhinderen om achter een arrogantie, die Van Rees pedant leek,

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

de echtheid te herkennen en te bewonderen van het realisme en de natuurlijke impuls,
waaruit eveneens zijn muziek voortkwam. Destijds reeds, in 1895, vertelt Van Rees
nog, werd het gemengde zangkoor dat hij te Luzern dirigeerde, daar het ‘Chor der
ewigen Anbetung’ betiteld. Dat was zo en dat is altijd zo gebleven. Het zou nu weer
zo geweest zijn, ondanks zijn ouderdom, wanneer hij in Juli ware teruggekeerd. En
nooit heb ik over de veneratie welke hij wekte, kunnen spotten of glimlachen, want
zelf had ik talrijke malen ondervonden hoe zichtbaar, hoe tastbaar uit alle poriën van
zijn wezen de macht vloeide en het recht om als een god door de wereld te gaan. Als
het levend beeld, gehouwen door een groot meester, incarneerde hij spontaan de
habitus welke de Duitsers ‘Siegesbewusstsein’ noemen, en alles van zijn innerlijk,
zolang het onbevangen domineerde, bevestigde het uiterlijk. Hij was de enige die de
Beethovense durf kon hebben, om ‘Alle eendjes zwemmen in het water’ te spelen,
toen de gastheer hem na een rijke maaltijd een stukje muziek vroeg. Hij was de enige
bij wie men zich zonder te veel moeite kon verbeelden, dat de eminentste musici van
Holland een rode livrei droegen om met hun spel zijn koperen bruiloft op te luisteren.
Het viel niet gemakkelijk om weerstand te bieden aan een god, toen deze roodharige
Balder, deze Iskander met de vlammende grijs-blauwe ogen, het broze evenwicht
begon te verliezen, en in de voortdurende overwinningsroes, onder het gejuich zijner
verblinde vereerders en klakkeloze pluimstrijkers, zichzelf ging schaden. Maar er
kwam een moment waarop enkelen, die hem uit dankbaarheid en bewondering het
liefst gevolgd hadden met oude trouw, voor het alternatief stonden om te kiezen
tussen de Mengelberg, gelijk hij allengs werd (een tyrannisch egoïst, een in zijn
kringetje tollend virtuoos, de slaaf zijner eigen kunst) en de onderdanigheid, de dienst,
de liefde welke muziek vorderde volgens de voorstelling welke zij op goede gronden
hadden van de schoonheid, de vreugde, de bevrijding, de veredeling, de voorspoed
die bereikbaar waren door muziek. Er kwam een dag waar deze enkelen zagen dat
verweer tegen Mengelberg noodzaak was. Er barstte een strijd los die voor elk dezer
enkelen eindigde in een nederlaag, in een persoonlijke ramp. Ook voor Evert Cornelis,
hoewel hij een veilige haven vond. Hoe zou het anders gekund hebben tegenover dat
algemene ‘koor der eeuwige aanbidding’, waarin voortaan de verleiders der
cosmopolitische journalistiek, de bovenstem zongen, de middenstemmen en de
onderstem. Wij enkelen, aanvankelijk niet meer dan drie, zagen ons tot tegenweer
verplicht. En nu dat allemaal afgelopen is sinds dertig jaren, kan ik veel beter begrijpen
dan toenmaals, dat de aanbidders van Mengelberg niets begrepen hebben, niets
begrijpen konden van ons verzet tegen een god.
Zij weten ook niet welk een tragedie dat voor die weinigen geweest is om afvallig
te moeten worden van Mengelberg. Zij hebben er nu nog niet het flauwste besef van
wat het beduidde voor Diepenbrock om te m o e t e n schrijven in dat Gedenkboek
van 1920, dat wij tegenover ‘wat wij nog van hem mogen hopen een afwachtende,
misschien zelfs eenigszins sceptische houding’ hebben aan te nemen, en dat de
toekomst zal leren ‘wie waarlijk Mengelbergs vrienden zijn’. Willem Pijper, die toen
26 was, heeft het beslissende en labiele in dat moment van Mengelbergs evolutie
niet gevat, ten minste niet uitgedrukt, niet laten gissen zelfs, in zijn bijdrage voor dat
monumentaal prijzende Gedenkboek. Hij heeft kort daarna, doch te laat, ondervonden
wat het beduidt als levende muziek niet meer bestaat voor een onvergelijkbaar
dirigent, die, dol geworden, alleen nog werkt voor eigen praal. Pijper heeft ervaren,
wat het is om te verstikken in een hol vat dat het lawaai maakt van een ijdele roem.
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Welnu, ondanks het princiep dat drie enkelingen poogden te handhaven, geloof
ik dat wij drieën: Diepenbrock. Evert Cornelis en ik, die te zamen overleden zijn, de
grootste lauwerkrans zouden willen zenden uit ons hiernamaals naar het deeltje aarde
waar Willem Mengelberg op Woensdag 28 Maart, zijn tachtigste verjaardag, begraven
werd te Luzern, naast de enige vrouw, onder de duizenden die in gedachte tot hem
bogen, voor wie hij was wat hij is: de beminde. De beminde echter die niet gegeven
heeft wat in haar diepste verwacht, in zijn diepste mogelijk was. Geen toekomst,
geen vervolg, geen illusie van iets dat geheimzinnig wordt, geen kind.
Als ik mij de geschiedenis van Mengelberg verbeeld, objectief, onpartijdig
geschreven, voel ik mij tegelijk rustig en ontsteld. Er poogde iets in hem (in ons) op
te gaan wat duurzaam wilde zijn. Er ging iets met hem onder, waarvan wij de
grootsheid nauwelijks schatten kunnen volgens de maatstaf die hij onszelf, terwijl
hij groot was, oplegde.

Een gemaskerd bal bij de Nederlandse Opera
De tekst van Een gemaskerd bal is een beeld-roman voor grote mensen. Wie er wijs
uit wil worden, moet het libretto langer bestuderen dan een gedicht uit de beste dagen
der dadaïsten, en om te merken dat men er geen touw aan kan vastknopen. Ga dat
zien. Ik zal niet proberen de voetstappen te volgen en te verklaren van Graaf Riccardo
Vroons, die onder valse verdenking komt van Amelia Brouwenstijn, de gade van
zijn vriend en secretaris Renato Baylé, te beminnen met eerloze liefde, omdat hij te
middernacht op een Galgenveld, waar zij een kruidje zoekt tegen de min, in hare
armen een roerend duet gezongen heeft. Ik zal ook niet trachten te doorvorsen, hoe
de hele troep zich altijd als één man op de juiste plaats ontmoet, om een aria, een
terzet, een koor voor te dragen: nu eens op dat Galgenveld, waar een doodshoofd
spookt, dan weer in het hol ener waarzegster, waar een reusachtig karrewiel (het rad
van fortuin vermoedelijk) aan de zolder hangt, en waar Ulrica Delorie, de sibylle,
plechtig officieert in de rosse gloed van een geweldige Beelzebub, met horens op
zijn kop als een steenbok, en de lijnen leest der hand. Overal lopen samenzweerders
vrij rond en verkondigen luide hun bloeddorstige plannen. Er is geen politie in de
ideale staat van Graaf Riccardo Vroons. Dat eindigt slecht. Boven op een trap van
twintig treden wordt hij tijdens het bal zo maar doodgestoken, terwijl ieder
belangstellend zingend toekijkt, of luistert naar zijn laatste, half-gesnikte cantilene.
Ga dat zien; het is de moeite waard, en andere dingen ook, welke men niet alle kan
vermelden, noch hoe zij gebeuren. Het verdriet me uit de grond des harten, dat ik
niet naïef of niet pervers genoeg ben om zulke samengeflanste nonsens te savoureren.
De muziek van Un ballo in Maschera behoort tot de serie van Verdi's werken, die
hij componeerde wanneer zijn accu's min of meer ontladen waren door het verbruik
dat hem een der steeds electriserende meesterstukken gekost had. In die periode van
ebbe, welke men zijn nachtzijde zou mogen noemen, copieerde hij deels zichzelf,
en zijn auto-reminiscenties halen het nergens bij het origineel; deels ook anticipeerde
hij op ontdekkingen van nieuwe wendingen en expressies, welke hem uit de verte
opschemerden, maar waarbij hij niet over de spanning beschikte om het aanzwevende
te formuleren met alle precisie en alle intensiteit, welke hij later verwezenlijkte. Un
ballo in Maschera bezit niettemin een zekere melodische overvloed, maar haast
zonder onderbreking heeft zij de conventionele draai, de onvrijwillige koddigheid
in de ernstigste situaties, een tekort aan toepasselijkheid, een drastische ongerijmdheid,
welke aan Johan Wagenaar het ongezochte uitgangspunt leverden voor diens
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parodieën. Nochtans treft men drie of vier magnifieke episoden in deze opera. Het
frappantste is dat de inconsistente tekst belachelijker wordt naar gelang Verdi's
melodie beneden het doel blijft. Men kan daaraan de begoochelingsmacht meten der
muziek. Want per slot is het libretto van De Troubadour, waar men geen ogenblik
twijfelt, even idioot als dit.
De voorstelling werd gedragen en gered door Theo Baylé en Gré Brouwenstijn, die
terecht wegens hun buitengewone vocale prestaties keer op keer stormachtig gehuldigd
werden bij open doek. Tussen haakjes: het vergt een ongelooflijke lenigheid van
stem, geest en stijl om naast elkaar de sopraan te prepareren van de Matthaeus-Passie
(welke zij zong bij Bertus van Lier) en deze buitensporig veeleisende Amelia, en
beide rollen in dezelfde week te vertolken met gelijkelijk meesterschap. Frans Vroons
was aanvankelijk even favoriet, doch hij moest zich teveel bedienen van trucs, en
zijn succes daalde terwijl het andere steeg. In de scenisch onmogelijk barokke, dartele
partij van Oscar de page, toonde Corry van Beckum zich een zeer bedreven,
uitstekende hoge sopraan. Het lage register der alt van Anny Delorie, zou meer
densiteit moeten hebben om voordeliger op te tornen tegen Verdi's orkest en aan de
romantische pathetiek van haar rol doelmatigheid te verlenen. Voor de rest wettigen
haar omvangrijk geluid en haar solide techniek mooie verwachtingen. Van Samuel,
een der samenzweerders, bracht Gerard Groot terecht wat daar te bereiken viel met
een goede stem en intelligente opvattingen. De koren, voorbereid door Henk van
Wielink, klonken accuraat en prachtig; in het slottafereel hadden zij een passage, die
ondanks het onaannemelijke der actie en der omgeving, voor korte poos een sublieme
glans legde over de muziek. Charles Bruck dirigeerde vaardig, maar als hij zich
minder voorzichtig gehouden had aan de oppervlakte van de klank en van het rhythme,
zouden wij misschien de interne zwakheden der opera lichter hebben aanvaard.
De decors en costumes van Nicolaas Wijnberg zijn stellig betwistbaar wegens de
roekeloos improviserende mengeling van historische motieven, maar, als noch de
handeling, noch de muziek boeide, heb ik vergenoegd de grillige mixtuur onderzocht
hunner tinten en lijnen, daarlatend in hoeverre het aangewezen is om voor een stuk,
dat in zeventiende-eeuws Italië speelt, de spitsboog te gebruiken als architecturaal
hoofd-thema. Hierover echter valt desnoods te discuteren. Maar hoe hij 't in zijn
hoofd kreeg om de dansers en de zangers van het eind-tafereel te steken in een vale,
gore kleedij, die het midden hield tussen de Montgomery-jassen van een uitverkoop
en de badmantels van lappedag, hoe hij ertoe raakte om iedereen te verminken met
een affreus masker (wilde hij sinister doen?) en tot overmaat, waar hij die dwaze
trap vandaan haalde, dat is me allemaal een compleet raadsel, want dat mislukte
totaal.
De mise en scène van Joan Cross zat vol uitmuntende, vanzelfsprekende détails.
Of het een overdreven luxe is om voor zulke resultaten de regie uit Engeland te
betrekken, zullen wij pas kunnen beoordelen naar het blijvend nut dat de lessen van
Joan Cross wellicht achterlaten.
De tekst was vertaald, doch de vertaling (onbruikbaar waarschijnlijk) werd niet
gezongen. Het schijnt me dat er bij de Ned. Opera in de aanwending van vertalingen
geen systeem heerst en geen consequentie. Deze methode vertraagt aanzienlijk en
nodeloos de verwerving van een Hollands repertoire, en de duurzame aanpassing
der stemmen voor zang in de Hollandse taal.

De plichten der muziek-kritiek
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Nu de directie van het Concertgebouw-orkest persisteert in haar onwelwillendheid
om de wensen te vervullen der Amsterdamse Raadscommissie, en onder meerdere
blijken van ongezeglijkheid welke genoemde directie toonde, haar tegenstand pas
weer herhaalde door opnieuw een buitenlands dirigent te kiezen als invaller voor een
sinds lang voorzienbare vacature, in plaats van een der vier Nederlandse dirigenten
die voor zulk een vervanging gelijke rechten kunnen laten gelden, is het tot mijn spijt
onvermijdelijk geworden, dat wij de laatste uitvoeringen welke Otto Klemperer op
zich nam, hier nauwlettender dan gewoonlijk onderzoeken.
Te voren echter zou ik tot goed verstand en tot meerdere klaarheid de enkele
richtlijn willen aanduiden, buiten welke de muziek-critiek niet kan gaan zonder zich
te degraderen, zonder even overbodig te worden als schadelijk. Een korte explicatie
omtrent onze functie schijnt mij des te meer dienstig, ja zelfs noodzakelijk, wijl bij
de opening der Boekenweek de Nederlandse muziek-critiek in haar ensemble door
de Secretaris-Generaal van O.K. en W., Mr. H. Reinink, vrij onverhoeds en zonder
bewijs beticht is van gedragingen, die niet enkel het goed vertrouwen raken in een
belangrijke rubriek van onze pers, maar ook de reputatie en de geestelijke gezondheid
van ons volk zouden benadelen, wanneer vermelde beschuldigingen gegrond bleken.
Daar in bedoelde toespraak van Mr. H. Reinink geen letter geciteerd, geen naam
vernoemd werd, behalve die van Bruno Walter, valt hiermede niemand aan te klagen,
noch iemand vrij te pleiten. A priori evenwel houd ik het voor ondenkbaar dat een
mijner collega's, schrijvend voor een honorabel dag- of weekblad, termen gebezigd
zou hebben welke deze dirigent rechtmatig kunnen nopen om voortaan ons land te
ontwijken. En buiten alle twijfel ware het nuttiger geweest wanneer de
Secretaris-Generaal van O.K. en W. openlijk de redenen en de oorzaken gelaakt had,
waarom wij een even achtenswaardig, een even gevierd dirigent als Erich Kleiber,
niet zullen zien terugkeren in het Concertgebouw. Zij zijn niet van journalistieke
orde. Zij hebben ook geen verband met de beginselen die de muziek-critiek heeft te
volgen, en welke ik, tot stichting van sommigen, even meen te moeten aanduiden.
Ten eerste dan: Wij hebben geen rekening te houden met de voorafgaande roem van
een persoon die bij ons concerten geeft, doch uitsluitend met de resultaten, met de
reële vermogens zijner bekwaamheden gedurende de tijd waarin hij hier op een
podium verschijnt. Ik erken dat dit uiterst moeilijk is. Want weinigen zijn er, die ook
al doorzien zij de hele mechaniek van de roem, zich niet lichtelijk of grovelijk door
een prealabele faam laten verblinden en bedwelmen. Maar een totale onverschilligheid
voor elk aureool dat dateert van gisteren, voor elke nimbus bovenal waarmee wijzelf
eenmaal een hoofd hebben omkranst, moet het fundament vormen van ons criterium:
ten minste wanneer wij onze eigen vatbaarheid, onze eigen disponibiliteit voor
waarachtig doorleefde, ongeveinsde indrukken willen bewaren, en wanneer wij
geschikt en gestemd willen blijven om in de wereld een peil te handhaven, dat alom
gelijkelijk geducht, en terecht gelijkelijk gerespecteerd wordt: ons Amsterdamse
peil, onze meter, ons ijk, ons gewaarborgd merk, gevestigd op onze ontwijfelbare
eis van het echte, het onbedrieglijke.
Wie hier komt, ook de vermaardste, moet onze goedkeuring, ons applaus niet
automatisch gereed vinden, doch hij moet het hic et nunc verdienen, veroveren. De
wet dezer levende beschikbaarheid, dezer directe, onbevangen, naïeve, spontane
reactie zal niet slechts heilzaam blijken voor ons. Zij zal ons tevens het beste
verschaffen. Zij zal voor de beroemdheden een aansporing zijn om zich te gorden
tegen de gemakzucht, tegen de sleur waarmee een geaccrediteerde glorie hen bedreigt.
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Het zal de beroemden goed doen te weten dat ergens op aarde een juiste, onwrikbare
maat bestaat. Het zal onszelf goed doen dat wij waken over de juistheid dezer maat,
en elk compromis als verwerpelijk beschouwen. Zo alleen immers zullen wij niet
slechts een norm vestigen en behoeden; wij zullen de kunstenaars niet slechts
uitnodigen en prikkelen tot onophoudelijke wakkerheid; maar ook wijzelf zullen
voordeel trekken uit de waakzaamheid waarmee wij streven naar het beste, het
oprechtste in de manifestaties der muziek. Zo alleen zullen wij de hoorders leren
luisteren. Zo alleen kunnen wij onszelf bekwamen tot een nauwkeurig horen van de
klank.
Ten eerste nogmaals, want een ten tweede is er niet: Wij hebben enkel rekening te
houden met de muziek zoals zij voor de gewaarwording van de componist die haar
schreef, is opgerezen onder bepaalde psychologische omstandigheden. Deze innerlijke
gesteltenissen van de componist kunnen met behulp der redenering of door middel
van de intuìtie, zo goed als altijd met voldoende waarschijnlijkheid worden
gereconstrueerd.
En zulk een reconstructie zal steeds haar dubbele hoedanigheid bezitten, die de
criticus plaatst voor een dubbele gezichtshoek: ten eerste de technische, onder welke
alle voortreffelijkheid gelijkwaardig wordt als de wisselende figuren welke men
machinaal te voorschijn haalt uit een kaleidoscoop; ten tweede de psychische,
waaronder alles verschillend wordt wegens de toestand van een persoon die de dingen
ervaart met zijn hart.
Sinds er perfect geleidbare orkesten bestaan als het Amsterdamse, verloor de
technische prestatie van dirigenten het grootste deel van haar belang. Zij werd voor
de hand liggend, als het minste wat men verwacht van ieder dirigent.
Sinds er dirigenten kwamen als Colonne, Nikisch, Mahler, Mengelberg, Toscanini,
Walter, Van Beinum, werd de psychische gezichtshoek preponderant. De muziek
volgde aldus de regels en de graden der evolutie. Maar even gemakkelijk als voortaan
bleek om technische uitmuntendheid te demonstreren met een orkest als het
Amsterdamse - even moeilijk, even hasardeus, even gewichtig en onmisbaar toonden
zich van toen af, de psychische hoedanigheden en vermogens van de dirigent. Zij
resulteren uit een soort van vereenzelviging, van symbiose, samen-leven met de
gevoelens van de componist, en altijd zullen zij een zeker quantum jeugd vergen,
wijl de aard van schoonheid in muziek, welke ieder instinctief bemint en begeert,
onafscheidelijk verbonden is aan verlangens en sensaties van jongheid, ontwakende
kracht, en durvende vreugde.
Gelijk ieder overal observeren kan is deze geschiktheid bij mensen niet afhankelijk
van een tijd die geteld wordt in jaren en dagen. Maar in elks leven komt er een uur,
waarna het vrij en verrukkend grijpen der dingen een zorg wordt, het uur, waarna de
liefde, de hartstocht zouden willen verflauwen, wanneer het bloed trager vloeit, de
zenuwen langzamer reageren, de electriciteit van het lichaam spoediger is opgebruikt,
moeilijker aangevuld. Men sterft dikwijls jong in de muziek, zoals Mozart, Pergolese,
Bellini; men wordt er dikwijls oud zoals Wagner, Verdi, Strauss en vele anderen.
De kunstenaar is niet, gelijk de meerderheid der intellectuelen, gebonden aan een
termijn waar men gedwongen rust neemt en pensioen krijgt. Het schijnt mij daarom
niet onbillijk dat de kunstenaar, die een dergelijk privilege geniet, ook het risico
ervan aanvaardt. Als het bitter is om te moeten vernemen dat de tijd der renonciatie
intreedt, het valt even hard om zelfs met verbloemde woorden iemand dit te moeten
mededelen. Maar wij zouden het princiep van een zakelijk oordeel dat zich naar het
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beste regelt, niet kunnen prijsgeven, zonder de enige geldige maatstaf te verliezen,
zonder tevens te verzeilen in willekeur en in geleidelijke decadentie.
Die onvermijdelijke dingen gezegd hebbende, keren wij terug tot ons uitgangspunt.
Na een langdurige observatie van Otto Klemperer aan 't hoofd van het
Concertgebouworkest betwijfelen wij niet de technische kwaliteiten van deze leider,
hoewel zijn manier van dirigeren tegenwoordig in vele opzichten critiseerbaar is en
een verouderd type kenmerkt. Dit zou van ondergeschikt belang zijn wanneer
Klemperers psychische gesteldheid dat tekort aanvulde. Doch de psyche van
Klemperer karakteriseert zich heden enerzijds door grilligheid en gejaagdheid,
anderzijds door een overwegende, bijna uitsluitende aandacht voor het handwerk.
Er is zeer weinig muziek waarbij deze eigenschappen passen, en ten overvloede helt
het gemiddelde effect van Klemperers onberekenbaarheid sterk over naar een deficit.
Soms bereikt hij nog treffende, boeiende resultaten, zoals laatst in Till Eulenspiegel
en onlangs in Tod und Verklärung, in een orkestraal volmaakt gespeelde symphonie
van Mozart. Doch over 't algemeen heeft bij hem de muziek heden geen andere
achtergronden meer dan louter technische, louter instrumentale, en voor zover hij
een ruimer perspectief toevoegt aan de geschreven noten, stamt zijn visie met tak en
wortels uit het geestelijk klimaat dat omstreeks de aanvang dezer eeuw heerste in
Duitsland en Oostenrijk. Het goede zijner prestaties bleef beperkt tot het courante
repertoire dezer beide landen, en 't spreekt vanzelf dat die begrenzing sinds lang voor
ons onaannemelijk werd. Tegenover een stuk als de Falla's Nuits dans les jardins
d'Espagne, dat reeds vijf en twintig jaar telt, staat Klemperer vreemder, onwenniger
dan een debutant van 1926. ‘Der Abschied’ van Mahler dirigeert hij heden alsof dit
meesterwerk geen tekst heeft, welke noodzakelijkerwijze de gehele muzikale situatie
en elk onderdeel der expressie aanwijst. Het beroemde Air van Bach dirigeert hij
met een reeks anti-melodische caesuren en hiaten alsof wijlen Riemann het voor hem
gefraseerd had. In alle delen der derde Suite van Bach hebben de drie trompetten
voor Klemperer onveranderlijk dezelfde kleur en intonatie. Deze lijst kan worden
aangelengd. Zulke achterstanden zijn niet meer in te halen, zulke beperktheden van
het gezichtsveld zijn niet meer te verbreden, gezien de omstandigheden en de
antecedenten van deze dirigent.
Het is geen aangename taak dergelijke constateringen te moeten verrichten. Maar
wijl Klemperers verschijning geenszins zou kunnen harmoniëren met het stadium
der ontwikkeling dat sinds geruime tijd door de Nederlandse muziek bereikt werd,
en wijl de directie van het Concertgebouw - mede door haar antecedenten - geneigd
is om gemakkelijke oplossingen te zoeken naar oude gewoonten en oude voorbeelden,
mag ik niet de verantwoordelijkheid vergeten welke ik zou dragen, als ik zonder een
ernstige waarschuwing de veelvuldige aanwezigheid van Otto Klemperer hier
permanent liet worden.
Reeds is het niet alleen een symbool maar bovendien een gevaarlijk symptoom,
dat in het Concertgebouw de herdenking heeft kunnen gebeuren van Willem
Mengelberg zonder een enkele noot van Hollandse muziek, tegenover welke nochtans
onze grote dirigent zich enkele verdiensten vergaarde waardoor zijn gedachtenis zal
voortleven.

Solisten
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Het was een buitengewone verrassing en een voortdurend genoegen de bariton Gérard
Souzay hier te horen. Hij is jong, lang, slank, van het donkere type, los in de lendenen,
en heeft een zo ideale stem, dat 't haast niet de moeite waard is dit te zeggen, want
ieder merkt het onmiddellijk. Niet te week en niet te hard; niet te onlichamelijk en
niet te sensueel. Een geluid, als de edelste klokkespijs, gemengd met de geheimzinnig
juiste bestanddelen van zoveel bas en zoveel tenor. Niet teveel vibrato, en niet te
weinig. Een royale omvang, die niet begrensd schijnt, noch in de hoogte, noch in de
laagte, want elke toon klinkt overal ongelooflijk gemakkelijk, en gaaf, zuiver afgerond,
stevig, stoer gezet tegen de ruimte. Het fluisterendste pianissimo is in zijn zachtheid
niet minder stabiel, niet minder gekorreld dan het luidste fortissimo, en de beide
uitersten van sonoriteit kunnen in elkaar overgaan met een geleidelijkheid of met
een schielijkheid, welke men verbaasd en verrukt gewaar wordt. Tot in de lastigste
gevallen die een componist kan voorleggen, vloeit de ademhaling dermate
ongedwongen dat men haar zelfs niet bespeurt. Iedere letter van de teksten komt over
met een duidelijkheid, met een eenvoudige plastiek alsof zij volmaakt gesproken
wordt en nergens verdwijnt of verflauwt zij in de klank. De opvatting, de voordracht
is steeds in gelijke mate muzikaal als litterair, in gelijke mate intuïtief als intellectueel,
en alle sporen van studie, van moeite, zijn onmerkbaar weggewerkt. Wat sommige
bizonderheden betreft van zijn zeer veeltakkig ambacht (b.v. het verdiepen der
psychologische perspectieven, het verfijnen der aanpassing bij een gegeven scenario)
kan Gérard Souzay nog vorderingen maken. Doch dat is maar goed ook. Wat zou
hij anders immers met de rest doen van zijn leven wanneer hij nu al het plafond
bereikt had? Zoals hij, zonder begeleiding, de desolaat verliefde melodie - Douce
dame jolie - zong van Guillaume de Machaut, het grote genie der veertiende eeuw
dat wij pas sinds vijf en twintig jaar weer beginnen te hervinden, en zoals hij Nacht
und Träume, Erstarrung, Der Doppelgänger van Schubert, Prison van Fauré, de
Mephisto-serenade uit de Faust van Berlioz zong, leek hij reeds onovertrefbaar. Alle
hoedanigheden van begaafdheid die iemand gratis hebben kan, plus de beredeneerde
ontginning daarvan schijnt mij bij hem aanwezig om zichzelf steeds te willen
overtreffen. Maar ook gelijk hij op 't ogenblik is acht ik het een geluk hem terug te
zullen zien als de perfect geslaagde incarnatie van de mens, die bewijst dat zingen
onze natuurlijke en hoogste functie is.
Ongeveer in dezelfde week kregen wij een nieuwe beroemdheid er bij: de pianist
Rudolf Firkusny. Hij werd geboren in Tsjecho-Slowakije, debuteerde te Praag toen
hij een kind was van tien jaar, en vertrok naar Amerika, dat van Noord tot Zuid zijn
jonge faam bevestigde. Maar zo grif ik instemde met het enthousiasme waarmee hier
Gérard Souzay is begroet, zo weinig voelde ik mij accorderend met het ratelend
applaus dat Firkusny huldigde tijdens en na zijn vertolking van Beethovens derde
concert. Zeker heeft hij een aanzienlijke techniek, die staat voor niets, hoewel hij
soms geweldig misslaat, waarna Otto Klemperer tot in de hoeken der zaal hoorbaar
zijn neus snuit. Firkusny bezit een fonkelende, opzichtige virtuositeit. Maar zij is
schel en ongenuanceerd als de neon-lichten in een avond-hemel. Firkusny's vingers
kennen slechts één aanraking van de toetsen: het drieste, stuipachtige, klauwende
grijpen naar de dingen. Een ruim deel der hedendaagse hoorders resonneert instinctief
in dit stugge, wrede, kille toucher. Het is modern sinds omstreeks 1930. Ik zou willen
dat het voorbij verleden was. Langzaamaan wordt het daarentegen epidemisch. Tussen
de manier waarop Klemperer tegenwoordig de vierde symphonie van Bruckner
weergeeft - gejaagd, snel, rusteloos, daverend van koper, uiterlijk bewogen, maar
innerlijk gevoelloos, opwindend maar zonder ziel - en dit brillante, hard
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gemechaniseerde pianospel van Firkusny, bestaat geen eigenlijk verschil, doch in
wezen, noch in graad. Ik ducht zulke verschijnselen, wanneer zij algemeen worden,
en toegejuicht. De geschreven muziek is in menig opzicht vergelijkbaar met
ongeorganiseerd levende materie, met nevelsterren of met de wolken van Hamlet.
Men kan er alles uithalen en alles inleggen. Zij wisselt met de mensen die haar
uitvoeren, zij plooit zich naar hun intieme gestalte, zij vertolkt hun intrinsieke
waarheid. Men zou een heel vertoog kunnen schrijven over de vervaarlijk toenemende
insensibilisatie (ongevoeligmaking) van het piano-toucher en zijn verband met de
vergroving, de verwildering, welke ieder constateren kan in de meeste uitingen der
hedendaagse gebruiken, - van af de eerste onzer straten tot op een slagveld.
De pianist Johan van den Boogert behoort niet tot de klasse der Firkusny's, en zal
daartoe waarschijnlijk nooit gerekend worden. Geenszins wegens zijn technische
vermogens, die ten naastebij het kunnen der Firkusny's evenaren, en wellicht zouden
overtreffen, als de omstandigheden waarin zij moeten worden uitgeoefend gelijk
waren. Het klimaat echter dat allengs zijn groei beïnvloedde, en zowel zijn houding
tegenover de buitenwereld als zijn reflexen bepaalde, is van dien aard geweest, dat
hij nimmer (of tenzij misschien alleen binnenskamers) zal beschikken over de dosis
koenheid, vermetelheid, roekeloosheid, laten we ronduit zeggen brutaliteit, welke
hier een jonge man van achter de Rijn of van over de Oceaan helpt aan spectaculaire
triomfen. Die jonge virtuoos is het product van een systeem dat hem afleverde als
schematisch mens, als globaal musicus, wien men een aantal bruikbare dingen leerde,
doch nauwelijks genoeg finesse, nauwelijks genoeg subtiliteit, nauwelijks genoeg
bekwaamheid voor het ontwaren van delicate schakeringen om ooit een weifeling
tegenover een moeilijke passage te vrezen. Johan van den Boogert heeft tienmaal
meer talent en tienmaal meer inzicht dan een dozijn Firkusny's om aan een muziekstuk
de juiste karakteristiek te verlenen, het te plaatsen in zijn eigen atmosfeer. Hij is meer
kunstenaar dan alle Firkusny's te zamen. Maar hij heeft niet hun ongeremdheid, niet
hun vrijheid, niet hun lef om een moeilijkheid te benaderen alsof zij niet bestond.
Deze onvervaardheid is de Firkusny's van luttel nut, in mijn ogen althans, omdat al
het andere en het enig nodige (een zekere toegewijdheid) hun ontbreekt. Voor Johan
van den Boogert echter zou die onverschrokkenheid van onschatbare waarde zijn.
Ze zou kleine ongelukken verhinderen, welke bij een techniek als de zijne niet
behoeven te gebeuren en die mij beletten hem de hoge rang te geven die hij virtueel
verdient. Maar om het enige nog te verwerven wat hij mist zou er in ons muziekbedrijf
een revolutie moeten uitbreken welke de valse waarden verjaagt om hen te vervangen
door echte. Wellicht zou de denkbaarheid van zo'n revolutie reeds voldoende blijken.
In 't midden en op de beste plaats van een origineel programma, waar het heterogene
van Haydn, Schumann, Mompou, Debussy, Chopin vernuftig gecombineerd was als
een lijn van continuïteit, speelde hij de sonate welke Lex van Delden schreef in 1949.
Dit werk is bijna rigoureus gebouwd op het interval van de kwart, en op de zes noten
welke binnen deze afstand een Europees componist ten dienste staan. Achter deze
strengheid van structuur bemerkt men tevens een behendigheid, een faciliteit tegen
welke ik de auteur zou willen waarschuwen. Zoals de meesten zijner onmiddellijke
voorgangers en tijdgenoten realiseert hij de impulsen die hij van zijn indrukken
ontvangt, enkel ‘motievisch’. Voor de musicus is deze term verstaanbaar. Hij zal
begrijpen dat hiermee korte melodische fragmenten worden aangeduid, die hij ordent
en samenvoegt in symmetrische groepen van meestal twee, hoogstens vier muzikale
figuren. Nooit echter worden zij een complete melodie. Maar als er vandaag iets
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moet en kan overwonnen worden, om de enige vooruitgang te forceren die mogelijk
schijnt, dan is het de muzikale vorm van een impressionisme, een pointillisme, een
expressionisme dat veertig, vijftig jaar geleden noodzakelijk was om het bereikte te
doorbreken, wijl het conservatief werd, en om de meesters voort te zetten in een
logische verzinning van wat na hen kon volgen. De vluchtige, kortstondige impressie
van onze ondanks alles, ondanks het ergste, verwonderlijke, verbluffende,
verrukkelijke levensperiode, - het motievische - was overal versnipperd aanwezig.
Maar nergens een totale melodie, een voltooid gezang zoals dat oprees boven de
verwoesting van het Romeinse Rijk, boven de oorlogen, de galgen, de schavotten
der middeleeuwen, boven de knekelvelden der moderne tijden, hetzelfde gezang dat
ook nu nog wil oprijzen uit de puinhopen die wij achter ons hebben en uit de ruïnes
welke wij bezig zijn ons te bereiden. De melodie van onze tijd. Het schijnt me dat
Lex van Delden haar zou kunnen vinden (want hij hoort zuiver) als hij zich tot de
moeite dwong om haar te zoeken.

Een dichter aan de piano
Het was zijn eerste echte, waarachtige triomf, bruisend als een geweldige storm, die
Hans Henkemans behaalde na de uitvoering van 10 April, waar hij met het Utr. Sted.
Orchest twee piano-concerten van Mozart speelde voor de Amsterdamsche
Kunstkring.
Zulk een enthousiasme veroorzaakt te hebben, dat opeens de dionysische, de
religieuze oorsprong van het applaus begrijpelijk maakt, en zulk een bezieling teweeg
te kunnen brengen met een muziek, waarvan alleen reeds de zwevende rankheid der
lijnen de zeldzaamste wonderen van natuur en mens (de liervogel b.v. en de ragfijnste
prent van Hokusaï) verre overtreft, verdient een afzonderlijke vermelding in deze
tijd, welke iedereen omhangt met een mantel van lood. Moge de nazaat het vernemen,
en nog genoeg juiste kijk behouden op de dingen om dit te waarderen. Want als de
lente guur is (ik heb dat menigmaal bemerkt) vindt zelfs de nachtegaal geen lust om
meer te zingen dan enkele schaarse tonen.
Het ene der twee concerten die Henkemans gekozen had voor deze ontmoeting
met de eigenaardigste schoonheid, behoort tot de werken van Mozart welke weinig
gespeeld worden, en bijna onbekend bleven, deels wijl zij te moeilijk zijn, deels wijl
hun moeilijkheid voortspruit uit een gemoedsgesteldheid wier bekoring zo subtiel is
dat slechts af en toe iemand haar kan vangen. Het werd geschreven in 1785 voor
Maria-Theresia von Paradis, petekind der gelijknamige keizerin, een jong meisje van
26, dat op vijfjarige leeftijd het gezicht verloor. Zij was de musicienne die voor de
eerste maal het reliefschrift gebruikte, uitgevonden door Valentin Haüy, broer van
René-Just Haüy, de schepper der cristallographie. Valentin was de stichter van het
eerste blinden-instituut, waarvoor zij, op tournée door Frankrijk,
liefdadigheids-uitvoeringen gaf in 't jaar toen Mozart het voor haar bestemde concert
in Wenen speelde en dirigeerde als première. Zij was eveneens componiste en moet
gerekend worden tot de merkwaardigste vrouwen die ooit leefden. Doch haar naam
raakte in vergetelheid, en zonder dat sporadisch uitgevoerde werk van Mozart zou
misschien niemand zich haar buitensporig bestaan herinneren. Zij werd geboren in
1759 en stierf in 1824. Zij was dochter van een keizerlijk raadsheer en drie jaar jonger
dan Mozart, gestorven in 1791.
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Wanneer wij ons even verbeelden welke gedachten en gevoelens een zo ongewone,
onverklaarbare persoon als Maria-Theresia von Paradis moest oproepen in een uiterst
intuïtief sensitief wezen als Mozart, dan zien, dan horen wij meteen dat
wonderbaarlijke concert.
Het kon niet anders of reeds de paradoxale naam ‘Van 't Paradijs’ voor een lieve
gestalte, omsloten in haar donkerstralende nacht, moest hem ontstellen en tegelijk
verrukken. Al wat muzikaal verzinbaar was aan bloemigheid, aan sierlijke arabesken,
aan tederste tinten rondom het onpeilbare geheim van een kelk, al wat daar nog
bewoog en fluisterde wanneer alles er stil was, wilde hij denken en schrijven in
tekens, zachter dan de vleugels van vlinders, en even rap, even vluchtig, melodischer
dan het zoemen der bijen boven een bloeiende zomerhei, en even zwevend, even
eindeloos als het azuur van de hemel, even open, even opheffend om er zich veilig
te verliezen in een harmonie zonder argwaan en zonder grenzen. Maar hij wilde die
zingende, rustig zwierende figuren toch ook niet verzinnen alsof elk verlangen vervuld
was, en elke harer vreugden die hij giste, elke zijner eigen jubelingen die hij kende,
mengde hij met een grein meewarigheid, een kleine zweem van rouwigheid over iets
zo beminnelijks dat verbannen was uit de glans der zon, uit het toverrijk der kleur,
over iets dat niet tot volle tooi had kunnen worden. Onder dat zachte floers van violet
wenste hij echter de toon van dit concert lichtend, strelend, vogelend in duizend
broze nuances, alsof het speelde op een veld, waar elk der duizend bloemen
beurtelings haar wezen uitsprak in een zucht van adoratie, van verborgen geluk, die
muziek werd.
Een omschrijving van de reflexen welke een melodie te voorschijn haalt, zal altijd
subjectief blijven, en het is zeer wel mogelijk dat Henkemans deze merveilleuze
compositie, deze feeërieke aaneenrijging van lyrische guirlandes, elegische
ornamenten, tengere fiorituren geheel anders beredeneerd, gepsychanaliseerd heeft
dan ik probeer te doen. En om me te houden aan de strikte regels van het critisch
ambacht zou ik mij moeten beperken tot het roemen zijner techniek. Maar als ik de
op zichzelf reeds onbeschrijfbare lenigheid zijner vingers naar verdienste prees, zijn
onfeilbare trefzekerheid, de uitgebreide scala zijner intonaties die harmonischer in
elkaar vervloeien dan de strepen van een prisma, en zijn verbazingwekkend
pianissimo, altijd even duidelijk als transparant, zijn prachtig metalen fortissimo,
altijd elastisch, nooit dor, nooit cru, nooit stuitend, en de levende, mooie vaart zijner
vlugge tempi, welke historisch bewijsbaar de tempi zijn van de achttiende en ook
voor een groot deel nog van de negentiende eeuw, en het zuiver golvende lineament
zijner rhythmen, zijner cadans, zijner frasering, en als ik hem qua technicus, gelijk
hij nu is, stelde boven alle overige pianisten, wat zou ik dan per slot geroemd hebben,
als ik niet poogde te zeggen hoe hij, behalve een volmaakt, onovertrefbaar
mechanisme, bovendien de gaven belichaamt van een hoog, menselijk, zeer gevoelig
dichterschap? Dit woord is zonder twijfel ontoereikend, omdat er goede en slechte
dichters zijn. Doch de slechten streven ten minste naar de hoedanigheden der goeden,
en zelfs de slechten bewaarden hiermee de oude luister van een vermogen dat musici,
uitgezonderd de doorluchtigsten, meestal ignoreren: het vermogen niet alleen om
min of meer vervoerende emoties te verschaffen, doch ook de kunst om achter het
bestaan der dingen hun zin te onthullen en zo dicht mogelijk te leiden tot het extatisch
ogenblik waarin zij ontstonden.
Een magnifieke demonstratie van dit poëtisch vermogen leverde Henkemans
eveneens gedurende het tweede concert dat hij die avond voordroeg, het bekende,
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veel-gespeelde, met de fameuze, aanbiddelijke Romance. Voor 't eerst, geloof ik,
hebben wij niet enkel begrepen (wat aan de oppervlakte blijft) maar doorvoeld,
ervaren, waarom Mozart te midden der hemelse vredigheid dezer Romance plotseling
een storm ontketent, en de huivering wekt ener tragedie. Het zou me niet verwonderen
als Mozart zelf ons kwam vertellen, dat die schijnbaar onredelijke en beklemmende
passage de sleutel is welke toegang geeft tot de geheime kern van dit concert, en van
zijn eigen leven. Want alsof hij de Prospero was van Shakespeare's Tempest, en alsof
hij hetzelfde overzicht bezat van wat geschieden kan, en dezelfde macht om het te
doen gebeuren, had Henkemans in een onafgebroken, dramatische spanning al wat
voorafging en al wat daarna kwam, geordend, en soeverein logisch, direct meeslepend,
gerangschikt onder de gezichtshoek van een abrupte ontsteltenis, die wij tegemoet
gaan en overmeesteren.
Met moest helaas betreuren, dat deze twee divine meesterwerken, openbaringen
van de diepste wijsheid, op dit programma geëncadreerd waren door twee composities
van het geringste allooi. Ik zou er niet aan denken om ze te vermelden als de ene kwalijke rhapsodie over het Wilhelmus - in opdracht vervaardigd door Hendrik
Andriessen, niet het gevaar behelsde, dat de principieel uitstekende, noodzakelijke
institutie van ‘opdrachten’ namens de regering, een stad, of een orkest (gelijk hier
het geval was) te grabbel gegooid en definitief gediscrediteerd zullen worden, wanneer
diverse ‘vooraanstaande componisten’ doorgaan met zich op de slordigste manier te
kwijten van een taak waarvoor zij met welwillendheid en tegen nette betaling worden
uitgenodigd. Ik zou er niet aan denken om van Strauss' Rosenkavalier-Suite te
gewagen, als ik niet volgens de waarschijnlijkheidsberekening vermoeden moest dat
de dirigent Hupperts deze pretentieuze en schrikbarend lege muziek op zijn
programma zette omdat zij ‘óók’ speelde in Wenen, het Wenen van Mozart! En als
de rommelige uitvoering van een opzichtig vernikkeld maaksel niet gepaster
vervangen had kunnen worden door...... laten wij zeggen een werk van Chabrier,
bijv. España, of La Fête polonaise. Want als Mozart kapotgeslagen kon worden zou
dat gebeurd zijn door de Rosenkavalier van Strauss. Een dirigent die dat niet inziet,
heeft nog veel te leren, ook al kent hij zijn vak.
Jammer, dubbel jammer. Hupperts immers scheen de intenties van Henkemans te
begrijpen; hij deed zijn best om hem te volgen. En ik zou wel gaarne hebben
bijgewoond dat een kunstenaar als Henkemans helemaal zich in overeenstemming
kon bevinden met wat in hem is en rondom hem.

De Symphonie der Ontsteltenis
Laat me direct beginnen met te zeggen dat ik de Eerste Symphonie van Ernst Toch,
vorige week hier geïntroduceerd door Klemperer, houd voor verreweg de
belangwekkendste compositie welke de laatste twintig, misschien dertig jaar, in 't
buitenland geschreven is. Ernst Toch, die dit werk maakte toen hij drie en zestig
werd, overtreft ermee niet enkel zichzelf, maar ook zijn tijdgenoten, wier gezamelijke
bestrevingen hij wist te verenigen tot een zeer gebonden synthese van stijl, en tegelijk
tot een expressie-middel van buitengewone suggestiviteit en kracht. Door de keuze
van de gezichtskring, waaronder hij de levensverschijnselen beschouwt, en waaronder
hij dus het muzikale bouwmateriaal ordent, rijst hij zoveel graden als er in een
rechthoek gaan boven heel de rest der overige componisten uit, die min of meer
handig bleven knutselen met noten, te midden van de bewogenste der eeuwen, en
alsof zij niets interessanters op de vijf lijnen hunner balken te registreren hadden dan
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de mussen merken op de vijf kabels van een electrische geleiding. Met deze ene
symphonie vaagt Ernst Toch al dit aesthetiserend dilettantisme van de baan. Door
elke faciliteit in het bepalen van zijn onderwerp resoluut te verstoten, door elke lakse
accommodatie in de behandeling van zijn onderwerp, in zijn technische uitvoering
consequent te weigeren, rehabiliteert hij, redt hij de eer van een ambacht waarin
gedurende de laatste decenniën geknoeid is door een verbazend aantal beunhazen,
ginnegappers, pedanten, charlatans en bladvullers. Hij plaatst de muzikale kunst in
een psychische en intellectuele denksfeer, waar zij zich niet heeft te schamen
tegenover andere artistieke uitingen van onze dagen, en hij geeft haar een potentie
waarmee zij voor geen enkele der verbeeldingen van thans behoeft onder te doen.
Ernst Toch is de eerste levende componist die als een Kafka, een Julien Green, Camus,
Graham Greene, Zadkine, en nog enkele anderen, heeft durven dalen, maar dieper
nog, maar tot de onderste schachten van het menselijk verstaan, waar wij met ons
derde oog zien en voelen het verschrikkelijke, het meewarige dat er met ons gebeurt,
dat wij niet willen, zonder het af te weren, zonder het te verhoeden. Hij heeft erin
toegestemd om de lijdelijke prooi te worden der Medusa en der twee andere Gorgonen,
de mythologische monsters, die sissende slangen hadden rondom haar hoofd, en door
welke wij in ons binnenste overal worden vervolgd en vergiftigd omdat wij hen bij
ons toelaten ofschoon wij hen verfoeien. Met de aangrijpendste middelen heeft Ernst
Toch aan die nachtmerries klank en stem verleend. Misschien zelfs invloed. Want
men weet nooit met zekerheid, als men kwade machten vertolkt, in hoeverre men
onvrijwillig aan haar duistere drang gehoorzaamt. Het verheugt me desondanks dat
wij in de maker dezer symphonie een profeet kunnen erkennen en een meester der
tonen.
Wanneer ik nu zeg te menen, dat het gunstige aspect der dingen en der mensen,
of ten minste hun goede mogelijkheden, moeilijker te verzinnen, veel moeilijker te
vertolken zijn, vooral door muziek, welke begint bij de aanvang der roerselen, en
moet onderscheiden terwijl zij in hun wieling wordt meegesleurd, dan heb ik meteen
het tekort aangeduid van een werk dat zich negatief verhoudt jegens elke opwelling
die naar een einde zou kunnen wijzen van deze zwarte tunnel, gevuld met spoken en
duivels. Ik vroeg me ook af, toen ik alles gehoord had, en weer buiten stond, waar
aan de ene kant van de horizon de rijzende maan hing, aan de andere kant de dalende
Venus, fantastisch groot en glinsterend als een monstrans, ik vroeg me af onder een
wonder dat nog lang zal duren elke duisternis ten spijt, of Ernst Toch, wanneer hij
zich met hand en tand verzet had tegen de benauwenis, de desolatie, de verbijstering,
de rouw en de wroeging welke vandaag ieder, maar de intuïtieve componist het meest,
inademt met de lucht, of Ernst Toch, wanneer hij die beklemmingen afschudde, ten
minste poogde af te schudden, zich tevens niet zou bevrijden uit de impasse waarin
zulke muziek zonder kans op een uitweg doodloopt.
Niets immers valt lastiger te variëren, te nuanceren dan de angst, de schrik, de
ontreddering, de melancholie, de wanhoop, als deze gewaarwordingen, gelijk hier,
bijna voortdurend verschijnen in loutere staat en met een accent van paroxisme. De
auteur verlamt zichzelf en immobiliseert hen die naar hem luisteren. Beurtelings
zinken zij in een starre verdoving, beurtelings botsen zij tegen dezelfde muur. Omdat
het bezongene, het verklankte schommelt tussen twee onveranderde uitersten die
elkaar raken, de ontdaanheid in de absolute smart en de onthutstheid in de vrees,
schijnt het al spoedig dat evenmin de gebezigde thema's als het algemene rhythme
voldoende plastiek bezitten om op een achtergrond van herinnering te worden
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onderscheiden, en men tast rond te midden van opgejaagde schimmen, die in
onvoltooide zinnen hetzelfde uitschreeuwen waarover zij te voren zuchtten. Dit
gebrek aan plastiek, deze invaliditeit der melodie, welke reeds hapert en struikelt
terwijl de zang begint, is het muzikale fabrieksmerk van ons tragisch tijdsbestek, dat
elkeen die eronder leed, zou moeten willen afsluiten met al het geweld waarin een
verlangen zich openbaren kan. Deze gebrokenheid, dat stotteren der melodie is het
muzikale symbool van de verbrijzelde mens, van de onteigende mens, van de geslagen
mens, die stamelt omdat hij niet meer zeggen durft wat hem overkwam en wat hij te
wachten heeft. Zulke symbolen vormen zich langzaam en oorspronkelijk onbewust.
Zolang zij uit het ongewetene oprijzen kunnen wij ze niet weren. Maar wanneer zij
begrijpelijk en verklaarbaar worden door hetgeen wij ondervinden, dan dunkt mij
dat wij ze te verwijderen, te verbeteren hebben met de kracht die ons overblijft.
Het is stellig treurig en jammer dat ik een intrinsieke fout moet aanwijzen in een
symphonie, die boeit, meesleept, overweldigt, een symphonie waarvan men sommige
dorre, schoolse, werkmansachtige episoden vergeet omdat zij verdwijnen in de som
der overstelpende expressie. Wie Ernst Toch begrijpt zal hem dankbaar willen zijn
omdat hij toont in welke nood wij ons bevinden. Met een onberispelijk meesterschap,
met een techniek die in elk der duizend onderdelen van zijn werk perfect genoemd
mag worden, omdat zij nergens haar doel mist, of omdat zij het doel weer treft
opnieuw, bouwt hij de klanken welke ons drijven tot het ervaren ener verlorenheid
waar slechts geween is en geknars. Ik herdenk met bewondering menig fragment in
zijn werk, dat ik voor onovertrefbaar, voor onevenaarbaar houdt. In 't bijzonder die
passage voor de pauken en de overige slaginstrumenten bij 't slot van het tweede
deel, welke niemand kon horen zonder zich vervaard te voelen. En hoorders zo
ontzind, zo vermorzeld te maken, na alles wat ons niet in klanken doch in
werkelijkheid reeds overviel, dat is geen kleinigheid.
Maar liever zou ik gemerkt hebben, ja oneindig liever, dat de klanken zich anders
richtten en vormden in het binnenste van een componist, die zijn wezenlijke ervaring
volmaakt genoeg uitdrukt om een contact te mogen veronderstellen tussen hem en
het centrum waar de dingen der aarde voorzien en geregeld worden. Want wat hij
me scheen te zeggen was schrikbarend. En de paukenist Smit met zijn kameraden
van het overige getrommel zullen er misschien om lachen, maar wat zij klopten
beving mij als het naderen van een cycloon, als de aankondiging van een ondergang.
Is de Symphonie goed gespeeld tussen die maan en de glans van Venus? Ik weet
het niet; maar door de helft zijner luisteraars werd Ernst Toch, die zich niet willig
leende, tweemaal naar het podium geroepen om te danken voor een hulde welke hij
gaarne, naar mij scheen, zou hebben ontweken. Ik weet niet hoevelen der hoorders
zich verwittigd en gewaarschuwd voelden door zijn tekens. Want hij zegt wel dat
hij op de laatste pagina van zijn partituur schreef ‘Ein' feste Burg ist unser Gott’,
maar volgens de klanken blijkt een andere regel van dat koraal, zinrijker dan de
aanhef. Die regel luidt: ‘Und wenn die Welt voll Teufel wär’. Deze wereld vol duivels
met hun paniek, hun troosteloze en nog lyrische leegte laat Ernst Toch ons beseffen
in al haar gruwel, in al haar onvoldaanheid. Van de vaste burcht die onze God zou
moeten zijn of moeten worden, bespeuren wij weinig, misschien minder dan niets.
Ik vernam daar een orakel: Een goddelijke stem die mij zegde dat zij spreekt en
waarschuwt voor het laatst.
Tussen haakjes: Ernst Toch had reeds veel gecomponeerd alvorens die symphonie
te ondernemen. Hij ging bij zijn collega's door voor niet diep, een beetje oppervlakkig.
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Hoe kwam hij er toe om opeens de onbeduidendheid aan te wijzen van wat het gros
der musici, hijzelf wellicht inbegrepen, sinds jaren componeerden?

De muziek en hare dilettanten
Evenmin als een verstandig mens de sport onder een volk bloeiend zal noemen,
omdat er elke Zondag in een Stadion vijftig duizend toeschouwers zijn die ernaar
komen kijken, zonder verder zelf wat aan de sport te doen, evenmin zou een natie
voor muzikaal mogen doorgaan, omdat iedere avond de concertzalen vollopen, doch
waar niemand overigens eigenhandig ooit een muziekinstrument bespeelt. Die kijkers
en luisteraars hebben natuurlijk een voorsprong op de onverschillige rest, want zij
genieten de voordelen welke een levendige belangstelling verschaft, en zij varen
daar goed bij. Maar dat is niet genoeg om tot een werkelijke welstand te geraken in
de Olympische kunsten, waartoe ook de muziek behoort.
Zulke opmerkingen werden allang overbodig in het domein der athletiek en hieraan
is het waarschijnlijk toe te schrijven, dat er veel meer uitstekende sportgebouwen
bestaan dan bruikbare concertzalen. Wat echter de muziek betreft, schort het de
meeste vaklieden nog evenveel aan genegenheid als aan gezond inzicht om tot een
billijke waardering te komen van degenen, die zich niet tevreden willen stellen met
enkel uit de verte een orkestwerk bij te wonen, maar die de wens tonen om het zelf
te vertolken, zonder te behoren tot de professie, ofschoon zij het ambacht voldoende
kennen om het uit te oefenen, en dikwijls slechts verschillen van de professionals
door het gemis van een diploma en door een volmaakte onbaatzuchtigheid. Men
noemt hen dilettanten of amateurs en er behoeft maar het geringste te ontbreken aan
hun prestaties om die namen te beladen met een soort vernederende klank. Men past
zelfs strengere maatstaven toe op deze amateurs en dilettanten dan men pleegt te
gebruiken voor professionals en wanneer de liefhebber daaraan niet stipt beantwoordt,
verwijst men hem laatdunkend naar de kinderschoolbank.
In de kranten heb ik deze hooghartige bejegening opnieuw kunnen constateren na
het concert dat gegeven is door het symphonie-orkest Con Brio (samengesteld uit
dilettanten), en ik acht dergelijke strengheden niet minder onrechtvaardig dan
onverstandig.
Ten eerste immers waren de tekorten, waarop men genoemd orkest kon betrappen,
geenszins talrijker, geenszins gewichtiger dan de fouten welke ik meermalen waarnam
bij gediplomeerde, gesubsidieerde beroepsensembles, zodra wegens een of andere
eventualiteit een der spelers vervangen moest worden door een remplaçant, voorzien
van een certifikaat.
Vervolgens was de gehele uitvoering van ‘Con Brio’ overglansd met de discrete,
de geheime gloed, welke opfonkelt uit altijddurende toewijding, uit de ware liefde,
en die maar zelden wordt voortgebracht door plichtsbesef. Om deze eenvoudige
overgave te verwezenlijken, zijn bij de beste beroepsorkesten soms buitengewoon
beroemde dirigenten nodig. Maar niet voor ‘Con Brio’. Wat zij speelden hadden zij
honderdmaal gerepeteerd om het zo goed mogelijk te uiten. En toen zij het aan hun
publiek mededeelden wat al die weken en maanden hen bewogen en gedreven had,
waren zij nog gloed-nieuw. Niet dood-gespeeld, zoals bij de geconstitueerde
ensembles dikwijls gebeurt. Zij bleven ontvankelijk en levend. Dit is uiterst zeldzaam.
Het is onwaardeerbaar voor wie houdt van echtheid. Het is ook onschatbaar voor
wie hoofdzakelijk de spontane stromingen apprecieert, welke onbedwingbaar
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uitvloeien van een volk, en stromingen daarenboven, waarmee men zich vertrouwd
voelt, alsof zij kwamen uit onszelf.
Er is geen gemakkelijke muziek. Er is slechts moeilijke. En ik weet wel dat er af
en toe iets mankeerde aan de strikte nauwkeurigheid, dat de tweede hobo last had
om bij te houden, dat de fluit eventjes te nerveus was. Maar ik ben geen bureaucraat
en wie dat belieft te zijn, heeft geen benul van muziek. Ik denk er niet aan om op de
letter te letten, wanneer de geest er is. Alleen waar de geest ontbreekt mag men tittels
en komma's vergen. Maar als ik, Herman Krebbers, die met een zeer mooie toon en
een perfect geëquilibreerde expressie de solist was in het Viool-concert van Max
Bruch, - als ik hem onder vier ogen vroeg of hij zich gesteund, begrepen,
onbelemmerd voelde door het begeleidend orkest, dan ben ik er zeker van, dat hij
mij zal zeggen en zal kunnen uitleggen hoe grif alles liep, en niet alleen hoe grif,
maar ook hoe voortreffelijk, hoe juist, hoe harmoniërend met zijn eigen bedoeling.
Wij hebben die avond het meestal gesmade vioolconcert van Bruch kunnen
waarnemen als een meesterwerk, waaraan zelfs Strauss en Mahler intonaties
ontleenden welke hen sterk genoeg troffen om ze te herhalen. En gaarne beken ik
dat vele details van dit werk, vele schoonheden, mij voor 't eerst bemerkbaar werden.
De roem welke aan zulke ervaringen, zulke emoties voor ieder die horen kan
verbonden is, komt voor het ruimste deel toe aan Roelof Krol, de dirigent, de oefenaar
van ‘Con Brio’. Ik citeerde hem reeds vroeger als een kunstenaar, die uitteraard,
natuurlijkerwijze, rechtshalve, een orkest mag leiden als dat van het Concertgebouw,
en zelfs met meer recht dan menigeen die daar een plaats bekleedt welke hem
geweigerd wordt, een plaats waarvoor op het ogenblik mij niemand geschikter lijkt
dan hij. Want hoewel hij met een orkest van ‘dilettanten’ niet alles kan durven, noch
bereiken wat hij in staat is te willen, leek hij mij voortreffelijk, en meer dan dat: hij
leek mij onberispelijk.
Zoek dan maar in 't buitenland, gij, directeur van het Concertgebouw-orkest, zolang
de ondeskundigheid van O.K. en W. u dit veroorlooft tot schade voor de Nederlandse
muziek. Ik durf u gerust zeggen dat gij moeilijk beter zult vinden, noch als oefenaar
van ‘dilettanten’, noch als leider van gediplomeerden.
Op het programma van ‘Con Brio’ stonden twee meesterstukken, die wij nooit
ontmoetten in onze concertgebouwen: een ‘Ouverture’ van Bach, en een ‘Symphonie
concertante’ van Haydn, die de naam kreeg van ‘le midi’, de middag. Beiden werden
mij een openbaring van oud en onvergeetbaar geluk - ondanks kleine gebrekkigheden
in de vertolking, en van geen beider zou ik kunnen zeggen hoe hun worden als een
hemelse droom mij verrukt heeft.
Het is jammer dat niemand daar was van O.K. en W., die ik dikwijls mis bij
gebeurtenissen waar iemand van O.K. en W. zou moeten zijn.

Een beginnend dirigent
Voor zover ik kon nagaan was ik ongeveer de enige onzer ambtgenoten, die op
Bevrijdingsavond naar Rotterdam reisde om het herdenkingsconcert bij te wonen,
waar Thijs Abas, pupil der Stichting 1940-1945, welke zijn studie bekostigde, zou
debuteren als dirigent.
Aan het vriendelijk idee dat men had om mij tot deze plechtigheid uit te nodigen,
dankte ik in de eerste plaats de sensatie van een rit langs de bloemenvelden, onder
een natte, schemerende lucht, wier blanke damp hing tot op de grond, en alle kleuren
dempte, als een vol en groots orkest dat onverwacht con sordino speelt. Even te
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voren, achter Haarlem, had de trein twee minuten stilgestaan, en uit de verte luidde
een klok. Met enkele goede schimmen, welke mij vergezelden tussen de onbekende
innigheid van dat verzonken paars, rood, geel, blauw uitvloeiend licht, kon ik denken
aan de pracht der dingen, en ook der mensen, die er altijd zijn zal. Als ik mijn
schimmen raadpleeg zeggen zij me onveranderlijk: Hoe gaarne waren wij daar
gebleven! Zo spreekt ieders stem; en wie later ooit door iemand ondervraagd zal
worden, weet tijdens zulke ogenblikken reeds hoe hij zal antwoorden.
In de Rotterdamse Koninginnekerk bevond ik mij direct tegenover een jonge man
van deze tijd, want de Pavane en Chaconne voor strijkorkest, welke Purcell ongeveer
drie eeuwen geleden componeerde, was juist begonnen, en te midden van het wijde
gebouw, te midden van het instrumentale geluid, bemerkte ik voornamelijk de dirigent.
Hij nam enorm veel ruimte in beslag. Hij is stellig niet bang er voor om zich te
affirmeren, om zich cordaat te plaatsen in het centrum der aandacht, om zich te
afficheren zelfs, en om zich bloot te stellen aan de critiek of aan het zwijgen der
tammen, die nimmer zouden durven wat hij gemakkelijk waagt. Toen ik zo geweldig
een romp, met armen en benen zag zwaaien over een muziek, die daarnaast bijna in
het niet verdween, omdat zij rustig genoeglijk en vreedzaam bleef klinken, kwam
mij als 't ware automatisch de figuur van Lully in de herinnering. Deze Lully, een
kwarteeuw ouder dan Purcell, en officieel dirigent van Louis XIV, stampte op de
vloer de maat der muziek met een lange houten staf, en ieder achtte dit de beste
methode om een orkest te leiden. Op een keer, terwijl hij het Te Deum dirigeerde
dat hij gecomponeerd had om God te danken wijl zijn koning eindelijk genezen was
van een oude zweer, hamerde hij zo driftig de planken met zijn stok, dat hij missloeg,
en zich aan de voet een wonde toebracht, die hem op zijn beurt een zweer bezorgde,
waardoor hij stierf. Dit historisch voorbeeld, oprijzend in mijn gedachte alsof er sinds
Lully een dag nauwelijks verstreek, gaf me voldoende argumenten om de extravagante
heftigheid te verklaren, en desnoods te verdedigen, waarmee Purcell, tijdgenoot van
Lully, werd vertolkt door een debuterend dirigent.
Tussen het Te Deum van Lully echter (een verbazend stralende zonnezang, hier
onbekend) en de eer contemplatief beschaduwde praal van Purcell's compositie,
liggen een menigte graden, en aanvankelijk scheen Abas mij buitensporig overdreven,
op het anti-muzikale af. Ik kon me haast onmogelijk verbeelden dat zulk een
onstuimige en weinig genuanceerde wildheid was afgeleverd door het Amsterdamse
conservatorium. En deze onthutsende, ietwat hopeloos stemmende indruk wijzigde
zich niet onder Magna res est amor, een der bloeiendste en oprecht gepassionneerde
werken uit Hendrik Andriessen's jeugd, gezongen door Jo Vincent. Bij Purcell had
ik nog bemerkt dat Abas met zijn innerlijk oor een soort van weidse staatsie en
hartstochtelijke pathetiek gehoord had, en die accenten met voldoende recht mocht
wensen te realiseren. Doch bij Andriessen's Magna res bespeurde ik absoluut nihil.
Had Abas misschien die jagende, snakkende, opgetogen verheerlijkende tekst niet
eens gelezen? De woorden nochtans hadden hem snel op 't spoor kunnen brengen
van hetgeen de noten niet verborgen houden, voor een musicus ten minste. Maar
alles wat moest dringen, drijven, opruien tot een intieme jubeling van het ganse
wezen, bleef traag, ondanks de excessieve mimiek, en doder dan een steen.
Gelijk men ziet leek Abas voorlopig te behoren tot de categorie der geagiteerden,
der turbulenten, (type Charles Munch, Kubelik, Bernstein) en ik begon te vrezen dat
niet enkel zijn techniek doch ook zijn psyche reeds omsloten zat in een beperkte
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formule, welke weinig variatie toeliet in haar resultaten. Op zichzelf is de formule
niet slecht, doch veel minder dan andere veroorlooft zij een systematische toepassing.
Dat ondertussen ook de criticus zich te hoeden heeft tegen voorbarige conclusies
bleek gedurende de ‘Symphonie liturgique’ van Honegger waarmee het programma
vervolgde. Naar gelang dit werk, geïnspireerd door de oorlog en bedoeld als een
instrumentaal gebed voor de vrede, zijn twee gegevens - het dramatische en het
meditatief-lyrische - ontwikkelde, verwijdde zich tevens de opening van de
gezichtshoek onder welke tot dan toe de werkingsmogelijkheden van Abas verschenen
waren. En ofschoon de Haarlemse Orkest Vereniging, die hem bij dit debuut ten
dienste stond, niet geheel geschikt was voor de vertolking ener partituur welke een
belangrijk groter ensemble eist, behoefde ik na het slot van het Adagio niet meer de
minste twijfel te hebben over de authenticiteit, noch over de draagkracht, noch over
de veelzijdigheid der eigenschappen en der verworvenheden van deze jonge
kunstenaar. Hij bereikte daar met een minimum middelen een buitengewoon
indrukwekkend effect van zacht en teder zingende stilte, van diep ontroerende
gewijdheid, die ik niet aarzel subliem te noemen, wegens de volmaakte gaafheid
harer uitdrukking. Het is mijn mening dat Abas ter wille van deze uiterst moeilijke,
ja hachelijke episode, die volkomen slaagde en ieders hart raakte, een onbegrensd
vertrouwen rechtvaardigt, en dat wij reden hebben om de Stichting 1940-1945 te
danken voor de ontdekking van zulk een merkwaardig talent.
Tijdens het verloop der symphonie van Honegger heb ik bij Thijs Abas niet het
geringste vergrijp kunnen waarnemen tegen de subtielst denkbare welvingen ener
melodie, en niet de geringste nalatigheid in de geraffineerdste schakeringen van een
rhythme. Hij heeft elke verzinbare inflexie van een melodische stembuiging, en elke
droombare verfijning van een rhythmische golfslag als 't ware werktuigelijk in alle
vezelen van zijn jeugdig, lenig lichaam. Te midden der verouderende beroemdheden
der internationale muziekbeoefening zijn zulke gaven onwaardeerbaar en
benijdenswaardig. Abas is een compleet product der menigvuldige en sterk
contrasterende componenten van deze tijd, waar men Beethoven, Bach, en Mozart
fluit op straat, onder al de herrie van duizend motorische wagens, tussen welker
voorbijgaand rumoer, dan hier dan ginds, het eigen geluid opklinkt van de eeuwige
mens, zoals wij onder het geronk van vliegtuigen en het geplof der bommen een
lijster konden horen zingen en een nachtegaal. Tot de componenten onzer eeuw reken
ik ook de jazz, waarvan de elastische cadans en de schielijke erupties zich bij Abas
reeds natuurlijkerwijze mengden met het traditionele metrum om de hoekigheid
hiervan te corrigeren. Wanneer de karakteristieken van de jazz in de westerse muziek
worden aangewend volgens het antieke, betrouwbare recept ne quid nimis - alles met
mate - zullen ook Bach, Beethoven, Mozart, en zelfs Obrecht met de rest der
middeleeuwers daardoor profiteren. Want te wanen dat neger, hindoe of chinees een
beter begrip of een ander verlangen hadden aangaande het rhythme dan de
componisten van Europa, is een opvatting welke met geen enkel bewijs kan worden
gestaafd, en die slechts steun zal vinden bij schoolse vertolkers zonder instinct en
met weinig fantasie.
Verder ben ik zeer benieuwd hoeveel redelijke kansen het reglementair muzikale
Nederland zal gunnen aan Thijs Abas. Ik hoop dat hij nooit te betreuren krijgt geen
buitenlander te zijn, en dat hij zich een weg te banen weet, ook al zou men hier
kortzichtig en fnuikend over hem beredderen. Hij was violist in het orkest van Flipse
en heeft daar veel geleerd. Hij dirigeerde de zeer gecompliceerde Symphonie van
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Honegger uit het hoofd. Het is me niet duidelijk hoe hij dat klaarspeelde. Maar we
kunnen nog lang wachten alvorens iemand hem dit zal nadoen.

De muziek als Kunst
Gelijk men tegenwoordig de schilderijen met overleg belicht om aan hun kleuren de
juiste waarde te verlenen, zo doet een goed dirigent met de verschillende instrumenten
ener symphonische partituur. Beide kunsten (het exacte exponeren van een
kleur-verhouding, waarover de schilder dikwijls dagen, weken heeft nagedacht, en
het nauwgezet afwegen van instrumentale timbre's welke door de componist met
grote zorg worden gekozen en gedoseerd) deze beide kunsten zijn van tamelijk recente
datum, en gaan bijna samen als uitingen van een onmiskenbare vooruitgang in het
begrip voor de arbeid, die makers van schoonheid meestal weerloos moeten
overleveren aan grove, slordige medemensen. Vroeger hing men een schilderij zelfs
in een museum zoals dat ongeveer uitkwam, en vroeger achtte ieder zich tevreden
met een orkestrale uitvoering wanneer een gemiddelde welluidendheid verkregen
was. Wegens de beperktheid der techniek van de toenmalige, globale instrumentalist
kon men trouwens nauwlijks méér verlangen. Maar de bedrevenheid van alle musici
(zangers uitgezonderd) maakte sinds dertig jaar enorme vorderingen, en de dirigent
die hiervan niet profiteert om aan elk element ener partituur de afwerking te
verschaffen waarop een compositie altijd recht had zonder het te kunnen laten gelden,
zulk een dirigent stond stil en raakte bij zijn tijd ten achter. Dit zal nooit geschieden
zonder schade voor een orkest, want hoe minder een dirigent eist, des te minder op
de duur zal zijn orkest kunnen.
Gelijk de acteur en de recitant die verzen of proza zeggen, vandaag een geheel
andere, een veel natuurlijker, een veel directer bij het onderwerp aangepaste intonatie
gebruiken dan nog niet lang geleden, en bovendien een veel ontwikkelder, oplettender
oor hebben voor de interne geledingen, schakeringen ener metrische en rhythmische
phrase, zo streeft tegenwoordig de goede dirigent bij elke melodie naar de toon die
haar eigen is, en daarenboven, in het kader der melodie, naar een accentuering, welke
aan de op te wekken affecten de nodige waarschijnlijkheid geeft, en de continuïteit
begunstigt van de oorsprongelijke impuls, de innerlijke trilling. Ook deze graad van
efficiëntheid in de vertolking van muzikale tekens was kort voorheen slechts zeer
zelden mogelijk. Ten eerste wederom ten gevolge van het begrensde technisch kunnen.
Ten tweede bovenal omdat er geen bindende aanwijzing bestaat, noch enige
rechtscheppende stelregel, waarmee die natuurlijker voordracht gewettigd en waarop
zij gebaseerd kan worden. In veel hogere mate immers dan het geschreven woord,
en ofschoon haar schrift aanzienlijk gecompliceerder is, lijdt de geschreven muziek
aan precisietekorten, die zowel de componist als de vertolker doemen tot
tennaastebijheden welke nooit bewijsbaar zijn. Een significa (leer der psychische
bewegingen die aan het woord ten grondslag liggen) zal in de muziek altijd willekeurig
blijven en bijna even onbeginbaar als een significa van de taal der bloemen of der
dieren. Dit tekort aan duidelijkheid echter mag nimmer gebezigd worden als argument
ten behoeve ener veronderstelde zinledigheid, inhoudloosheid of objectiviteit der
muzikale tekens. Want de waarnemingen welke gedurende de vorige kwarteeuw
gedaan werden op het gebied der psychologie, bewijzen onweerlegbaar dat alle
kunsten, dus ook de muziek, zelfs voornamelijk de muziek, ontstaan uit
gemoedsberoeringen, en wie dit begrijpt zal tevens beseffen, dat elke opwelling van
ons hart bijzonder subtiel is in haar mobiliteit. Men kan dan ook, ondanks onvolledige
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schrifttekens, de psychische macht van een componist (dit kenmerkt zijn grootheid)
en ook de superioriteit zijner intelligentie, die eveneens zijn grootheid kenmerkt,
afleiden uit de menigvuldigheid der schakeringen, welke het onvolkomen muzikale
schrift veroorlooft te gissen en te lezen. Zonder twijfel zijn wij hier in het feeërieke
domein der imponderabilia, der onweegbare dingen. Maar wij komen dan eveneens
op het gebied der onschatbare dingen. Wie zou zich daarheen niet willen begeven?
Het lag in de lijn der evolutie dat een vertolker vroeg of laat het toverachtig gebied
zou trachten te betreden, waar de componist hem was voorgegaan. Men kan daarom
de waarde van een dirigent, de perfectionnering van zijn hele organisme, meten naar
de bedoelingen welke hij natuurlijkerwijze weet te leggen in een ontoereikend
muzikaal schrift en verstaanbaar eruit haalt. De dirigent die zulke horizonten nog
niet ontdekte, nog niet vermoedde, is zijn tijd ten achter. En 't spreekt vanzelf dat het
orkest, waarover hij beschikt, daarvan schade zal ondervinden. Het is steeds beter
en voordeliger om ontdekkingen te verrichten dan te stagneren in het bekende, dat
pleegt af te takelen en te benauwen zodra het niet meer verruimd wordt.
Gelijk de regisseur van een toneelstuk de gedragingen zijner personages, en alles
wat zij moeten emaneren, regelt volgens de omstandigheden der actie, en dusdanig
dat dezelfde speler voortdurend verschillend schijnt, zelfs waar hij niet verandert,
zo zal de goede dirigent de thema's, de melodieën ener symphonie die herhaalde
malen terugkomen, altijd enigszins anders geïntoneerd weergeven, anders getint, in
overeenstemming met de situatie, met het voortschrijden der handeling waaraan het
thema meedoet, waartoe het bijdraagt. Die wisselingen worden door de componist
op vele manieren aangeduid: door een wijziging van toonsoort, van rhythme, van
instrumentatie, etc. De goede dirigent zal van zulke technische, compositionele
middelen de psychologische oorzaak en reden onthullen. Hetgeen formalistisch
schijnt en schools, zal hij functioneel maken. Want een groot meester, uit welke
periode ook, is nimmer formalistisch, zelfs al kan men op een conservatorium doceren
hoe hij te werk gaat, en al liet men hem van lieverlede verstollen tot enkel vorm, tot
mummie. Elk deel zijner symphonieën kan vergeleken worden met het bedrijf van
een drama of een comedie. Zeker verklankt de symphonie slechts zelden
gebeurtenissen die met stipte woorden kunnen worden beschreven. Zeker vertelt
muziek over 't algemeen iets onzegbaars; iets dat met tientallen soorten van
woordelijke uitlegging kan worden geïnterpreteerd, met commentaren zelfs die elkaar
flagrant tegenspreken. Maar al ontluikt muziek, en al ontwikkelt muziek zich in de
regionen van het ontastbare, van het gestalteloze, van het onformuleerbare, daaruit
mag men niet concluderen dat er in de muziek niets gebeurt, en dat alles zich bepaalt
tot min of meer vernuftige en bevallige, snel of langzaam voorbijgaande
klankverschijnselen, welke zonder verdere zin evolueren volgens eigen inhaerente
wetten. Die zogenaamde wetten immers zijn een pure fictie. Nergens en nimmer
bleven die wetten in de loop der geschiedenis standvastig. Altijd en overal waren zij
afhankelijk van een menigte historische factoren. De werkelijke kunstenaars onder
de componisten, bewust of onbewust wetend dat alle muziek ontspruit uit een affect,
uit een aandoening van het gemoed, hebben nooit een andere regel en wet gevolgd
dan die der psychologie. In eerste en in laatste instantie zijn hun symphonieën
psychologische constructies. Daaraan danken zij niet alleen hun betekenis, hun
waarde, hun schoonheid, hun macht over ons hart, doch tevens hun onuitputtelijke
verscheidenheid. Wie dit niet begrijpt, wie het vergat, of wie niet meer genoeg
speurzin en energie bezit, om door te dringen tot dat gebied waar de muziek ontkiemt
en zich afspeelt, hij komt niet enkel bij zijn tijd ten achter, maar hij raakt er buiten.
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En ook aan dit gemis valt zowel bij componisten als bij vertolkers veel schade te
wijten.
Gelijk ten slotte elk kunstwerk (roman, drama, beeld, schilderij, gebouw, gedicht)
zijn eigen karakteriseerbare persoonlijke aura meedraagt, dat waarneembaar is voor
ieder wiens zintuigen een meer dan vluchtig contact vergunnen, zo heeft elke muziek
haar eigen gesteldheid, haar eigen complex van gevoelens waarin zij leeft, haar eigen
‘sfeer’, haar eigen ‘klimaat’. Met geen mogelijkheid is in de muziek dat specifieke
aura, die bijzondere uitstroming definieerbaar, want de gevoelens zelf waaruit muziek
ontstaat behoren tot de categorie van het onnoembare, dat nog in de toestand verkeert
van zuivere, gedaanteloze aandrift. Doch al kan niemand die opwelling en die sensatie
omzetten in woorden, ieder weet nochtans zeer stellig (hoewel het onmogelijk
bewezen kan worden) dat de inleiding tot Beethoven's eerste, vierde en zevende
symphonie, ofschoon zij alle drie langzaam zijn en een afwachting uitdrukken,
onbeschrijfbaar van elkander verschillen, op astronomische afstanden van elkaar
liggen, en dat elk dier schijnbaar gelijkelijk inzettende ‘afwachtingen’ voeren naar
een geheel andere werkzaamheid, een geheel andere wereld. Iedereen weet dat de
Negende Symphonie niet kan worden begonnen als elk ander stuk, en dat, hoe dan
ook, vanaf de bijna geluidloze eerste klank, de oplettendheid getrokken moet zijn
naar een verwachting, naar een verrukking die wij nog niet kennen, die wij in ons
binnenste echter reeds gissen en reeds willen, omdat Beethoven, toen hij de Negende
aanving, het vervolg, het glorieuze einde reeds in 't zicht had voor zijn innerlijk oog.
Wie dergelijke zakelijkheden niet instinctief bevat en verwezenlijkt, kan toch wel
de finale der Negende realiseren met diepe perspectieven in het corybantisch
enthousiasme, en met heftige bevliegingen van ongetemde grootheid in de smeking,
in de jubel. Maar tegenover veel overige mogelijkheden zal hij wegens gebrek aan
nodig voornemen sommige hedendaagse hoorders teleurgesteld achterlaten.
Deze overwegingen werden mij gesuggereerd door de Beethoven-cyclus van
Klemperer. Aan de voorwaarden welke zij behelzen zullen misschien geen twee
dirigenten volkomen beantwoorden. Dit is een reden te meer om onze aandacht
gericht te houden op hetgeen bereikt kan worden, want het bereikbare regelt zich
meestal naar ons verlangen.

De situatie van de componist
Dezer dagen kreeg ik bezoek van een Amerikaan, afkomstig uit Holland, die op de
universiteit waar hij studeert, zou willen promoveren met een dissertatie over
hedendaagse Nederlandse muziek. Na de gebruikelijke formules van kennismaking
vroeg ik hem hoe hij er toe gebracht was om mij het plezier te doen van een gesprek,
want ik houd me gaarne bezig met de oorzaken. ‘Wel’, antwoordde hij blijmoedig,
‘ik ben naar Donemus gegaan, en daar heeft men mij een lijst gegeven met de namen
van honderd-vijftig Hollandse componisten.’ (Tussen haakjes: Donemus is ons
volledig toegerust documentatie-bureau voor muziek.) ‘Prachtig’, zei ik, ‘daar valt
aardig wat mee te beginnen; elke componist een pagina, de prominenten twee of drie,
een inleiding en een conclusie, dat maakt al een boek.’ Waarop hij pareerde met een
brede glimlach: ‘Inderdaad; maar ik heb de directeur gevraagd om mij ongeveer de
voornaamsten aan te wijzen; zo zijn wij gekomen tot vijf-en-veertig.’ Hij leek mij
gevat, en ik opperde: ‘Dat is nog een onderneming die tijd zal kosten, om de werken
te bestuderen van vijf-en-veertig componisten, van wie u nooit een noot gehoord
hebt.’ Ik dacht aan de grap van Montesquieu, die zijn reizende Pers laat vertellen dat
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er zesduizend tragedies bestaan in Parijs, waaronder misschien wel zes goede, en
ging verder: ‘Al zocht ik drie dagen, ik geloof niet dat ik in heel Frankrijk vijftien
componisten zou kunnen opnoemen; en ook niet in Engeland.’ Hij schudde vrolijk
het hoofd en schertste: ‘Natuurlijk! Bij ons wonen zij op tweeduizend mijlen van
elkaar!’ Wij keken even de lucht in tot ik zei: ‘Dat bewijst niet veel, maar het schijnt
me in ieder geval een enorm voordeel, want op die manier loopt niemand iemand in
de weg.’ En hiermede eindigde de inleiding van een onderhoud dat mij meer leerde
dan hem.
Wij hebben dus honderd-vijftig ingeschreven componisten, die gelijkberechtigd zijn,
volgens de juiste theorieën ener menselijke maatschappij, zelfs wanneer een der
honderd-vijftig zich de mindere zou achten van de overigen. Strikt genomen had de
directie van Donemus geen prealabele schifting mogen verrichten om de arbeid van
mijn Amerikaan te vereenvoudigen. De consequentie echter van zulk een rigoreuze
neutraliteit zou volslagen negatief zijn geweest. Gesteld immers, dat ieder onzer
honderd-vijftig componisten elk tien composities schreef (wat een uiterst
onwaarschijnlijk minimum is), dan zou mijn Amerikaan elke dag een compositie te
onderzoeken hebben, en zodra hij daarmee na vijf jaren gereed was, zich moeten
zetten aan de bestudering van een latere oogst en van de nieuwe talenten die inmiddels
verschenen. Hij zou nooit klaar komen. En wie of wat anders zou hem kunnen
voorlichten, behalve persoonlijke waarneming? Want elk jaar wordt door ieder dier
honderd-vijftig componisten ten minste één ‘opus’ geschreven, en men kan een
compositie niet ergens ophangen als een schilderij, lezen in een blad, vertonen als
een beeld. Elk ‘opus’ eist weken van oefening alvorens het kan worden gekend. Het
eist bovendien ruimte op een ‘programma’. En ruimte is hier onafscheidelijk van
tijd. Hoeveel programma's zouden jaar in jaar uit gevuld moeten worden met de
productie van honderd-vijftig componisten, om hun het rechtmatig gevoel te verlenen
van niet verwaarloosd te worden als het typisch miskende genie? Men duizelt er bij.
Een heel seizoen zou niet genoeg zijn om ieder naar billijkheid een kans te geven.
Zowel een particulier als een collectief orgaan dat tussen honderd-vijftig componisten
de noodzakelijke keuze verricht, werd uit den aard der zaken onbestaanbaar. Ook
een coïncidentie van de buitengewoon zeldzame omstandigheden waaronder op het
Hollands muziekfeest in 1902 het Te Deum van Diepenbrock de revelatie werd van
een componist - dirigent, koor, solisten, orkest eerste-rangs, hoorders en critici beiden
ongerept, positief gezind en niet gedeerd door ontgoochelingen, - die omstandigheden
zijn vandaag niet meer verenigbaar.
Reeds vroeger heeft dit gemis aan overzicht, dit ontbreken van critiek en criterium
onze muziek vezwakt en benadeeld. Wie de schade constateren wil, welke berokkend
wordt wanneer een maatstaf faalt, leze ‘Een eeuw Nederlandse muziek’ van prof. dr
Eduard Reeser, het vierde deel der jubileumserie, dat op 't eind van vorig jaar bij
Querido in de handel kwam. Niet dikwijls is de voortreffelijke arbeid van een even
nauwgezet als boeiend onderrichtend geleerde besteed aan een ontmoedigender
onderwerp; ik zou zelfs moeten zeggen verspild, wanneer prof. Reeser's werk niet
een autonome geldigheid verkregen had door de uitmuntende behandeling en de
bewonderenswaardige beheersing van een materie, die bijna voortdurend ongunstig
was en deprimerend. Men kan zich nauwelijks zonder leedwezen de melancholie
indenken welke de schrijver menigmaal bevangen moest terwijl hij rondspeurde
tussen de overblijfselen van vier generaties beroemdheden en het luttele gewicht
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hunner geestelijke nalatenschap, die hij met de loffelijkste aandacht en de
onpartijdigste wetenschappelijkheid heeft doorvorst. Hoeveel namen ontmoet men
hier van wie de enen de eer verwierven geschilderd te worden langs de wanden der
concertzalen, de anderen het huldeblijk ontvingen geëmailleerd te worden op de
blauwe bordjes van een straat of plein! Haast niets rest overigens van hen dan een
berg vergelend papier. Welk een kerkhof! Toch heeft Reeser onder deze stapels
vergeten composities, welke alle eenmaal begroet zijn met het welwillendste
enthousiasme, menig fragment ontdekt dat hij terecht afdrukt met relatieve waardering,
en waarbij men onwillekeurig zegt terwijl men leest: Die man had talent; hij was
niet ten achter bij zijn eeuw; hij stond waarachtig, gelijk dat tegenwoordig heet, op
internationaal niveau! Wat mankeerde hem dan om te verhinderen dat er niets van
hem voortleeft behalve een berg partituren welke niemand speelt wijl niemand naar
hen zou willen luisteren? Er mankeerde deze verdwenen meesters slechts een greintje
zelftucht; hun ontbrak slechts de innerlijke eis en discipline om zich niet te regelen
volgens de wensen van een comfortabel milieu welks ontbindende gemakzucht de
minst intelligente dezer musici nog kon gissen; hun mankeerde slechts de energie
om zichzelf de maatstaf op te leggen waartoe niets in dit geestelijke klimaat hen
uitnodigde, laat staan dwong. En ofschoon Reeser vermoedelijk zal menen dat hij
de grenzen der zuiver objectieve wetenschap overschreden zou hebben door een
opsporing van de oorzaken ener verzwakking die langer dan een eeuw duurt, had ik
gaarne zijn oordeel daarover vernomen, ook al moet het (gelijk het mijne) hypothese
blijven. Zijn uitstekend boek zou dan benevens leerzaam ook waarschuwend en nuttig
hebben kunnen werken.
De honderd-vijftig hedendaagse Nederlandse componisten verschillen slechts in
zoverre van die voorgangers dat in de loop der jaren alle prealabele goedgunstigheid
hunner eventuele hoorders teloor ging. Zij worden niet meer gelauwerd met kransen.
Zij moeten zich vergenoegen met het applausje waartoe de onverschilligste hoorder
zich verplicht acht. Ronduit gesproken interesseren zij niemand. Uitgezonderd een
aspirant-doctor van over de Oceaan. En dit is zonder twijfel fnuikend. Het is zelfs
onbillijk. Want wat bij ons gemiddeld als muziek gepresenteerd wordt doet niet onder
voor de gemiddelde productie uit het buitenland, die hier succes heeft. Maar zo is
het logische resultaat ener ‘Eeuw van Nederlandse muziek’ welke begroet werd met
sympathie, en die verliep in onbeduidendheid omdat elk onderscheidingsvermogen,
elke superieure maatstaf er afwezig was. Men kan zich niet genoeg herinneren dat
de enige die zich tijdens deze critiekloze periode verzette tegen een algemene
inschikkelijkheid (totaal vruchteloos trouwens, doch tot zijn zelfbehoud) de enige is
- (Diepenbrock) - die nog respect verdient.
Vandaag moeten de Nederlandse componisten werken zonder een ziertje
meegaandheid van de kant hunner landgenoten, en in een vacuum dat totaal zou zijn
wanneer de uitvoerders hen reeds bejegenden met dezelfde afzijdigheid als hun
hoorders. Om een grief, of een kwaal, te beletten onuitroeibaar te worden binnenkort,
zou ik kunstenaars als Phia Berghout en Hubert Barwahser, die aan een half dozijn
componisten een stuk vroegen voor harp en fluit, willen bezweren in de keuze hunner
auteurs een redelijk criterium te betrachten. Want uitgezonderd de sonate van Sem
Dresden, welke dateert van 1918, vond men op hun uitgebreid programma slechts
een enkel werk (het Duo van Lex van Delden) dat voldoende bewijs gaf van een
oorspronkelijke visie op de twee instrumenten, en van een ernstig streven om iets
anders te maken dan een min of meer handig spel met bekende noten. Ik zou Geza
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Frid, die in ‘Ons Huis’ een eigen ‘compositie-avond’ arrangeerde, willen bezweren
om iets beters uit zijn kast te halen dan een mengelmoes van versleten academisme
en verschaalde moderniteit. En als hij dat niet kan laat hij dan liever niemand
misleiden met de slechtste voorbeelden van verouderde en bedachte muzikanterigheid.
Daniël Ruyneman, die twee avonden organiseerde van ‘een halve eeuw Nederlandse
Liedkunst’ zou ik willen bezweren om minder toeschietelijkheid te betonen tegenover
dingen waarvan hij de nulliteit even goed merkt als de doofste zijner hoorders. Zijn
programma's brachten één compositie welke telt: de vier liederen van Henriëtte
Bosmans op tekst van Werumeus Buning.
Wanneer musici zo doorgaan met alles te vergeten wat hen verplicht tegenover
de muziek en tegenover hoorders die zij op onverantwoordelijke wijze versterken in
wantrouwen, zal de situatie van elke Nederlandse componist weldra onhoudbaar
worden en bovendien hopeloos.

Het leven van een musicus
Hoe geleidelijk, hoe mooi is dat allemaal gegaan in Flipse's leven, ofschoon het
moeilijk was. Hoe eenvoudig gebeuren de verwonderlijkste dingen wanneer iemand
ze doet met een ernstige bezieling en met onwankelbare volharding!
Eduard Flipse, wiens vijf-en-twintigjarig jubileum als dirigent deze week gevierd
wordt door de Nederlandse muziek, behoort tot de mannen die niets kant en klaar
vinden op hun weg, maar alles van meetaf hebben op te zetten wat zij ondernemen.
Hij wordt hiervoor geboren te Wissekerke, een Zeeuws dorpje in de buurt van Goes.
Een kind uit het volk en van het platteland; met de kalme, open ogen en de gespannen
gelaatstrekken van de matroos in het kraaiennest, van de kapitein op de brug; een
sensitief gemoed zonder omslag, een eerlijke oprechtheid die van het hart geen
moordkuil maakt; gelijk men dat aantreft bij gewone lieden die altijd te midden van
de realiteit staan; nu nog draagt hij om zich mee de pittige reuk van het water en van
de weide waar de zuring groeit in 't wild.
Zijn vader was te Wissekerke organist en dirigent van het harmonie-orkest. De
jonge Eduard zat dus even gauw achter het kerkorgel als in de banken van de school,
en terwijl zijn kameraden een fluit sneden uit nieuwe twijgen, oefent hij zich reeds
op de clarinet, de bugel, de hoorn en de saxophoon. Een onwaardeerbaar begin;
gevaarlijk, omdat het hem had kunnen opsluiten binnen de grenzen van een
plaatselijke horizon. Maar Flipse kiest nooit het gemakkelijkste. Hij doet goede
studies, behaalt de nodige diploma's, doch verlaat het ouderlijke huis na twee jaar
het ransel, het geweer en de schoenen gedragen te hebben van de soldaat tijdens een
eerste wereldoorlog. Waar gaat hij heen? Naar de enige onder de grote steden van
Holland die nog geen symphonisch orkest heeft. Wij zijn in 1919. Hij was toen
drie-en-twintig. Zonder het te weten bewees hij dat de mens (de artistieke mens ten
minste) een even betrouwbaar, een even geheimzinnig instinct bezit als de postduif
en de trekvogels.
Het deerde hem niet gedurende zeven magere jaren de teugel te moeten bijten
alvorens een uitzicht te krijgen op ruim baan. In Maart 1926 (en deze datum herdenken
wij thans) wordt hij dirigent van het Harmonie-orkest der vereniging welke in die
verre tijden de titel voerde van Rotterdamsch Philharmonisch Genootschap. Hij speelt
in de kiosken der stadspleinen. Hij vermeerdert daar de ervaring welke hij opdeed
bij zijn vader. Doch zal hij ontsnappen aan de atavistische beperktheid? Hij is nu een
der duizenden dirigenten die op zomer-avonden of -middagen heroïsme en lyriek
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storten in het hart der burgerij, volgens de woorden van een dichter. In deze periode
werkt hij veel met Evert Cornelis, en hij dankt hem veel.
Wat is dat lang geleden en kort tegelijk! Na een paar jaar geduld klimt hij tot de
post van tweede dirigent bij een Rotterdamsch Philharmonisch Orkest dat uit het
voormalige Genootschap gegroeid was, en de rechte man zocht om het te loodsen
door de gevaren van een onsolide basis, van gebrek aan prestige, van tekort aan
acclimatisering, en van een vergelijking met geduchte concurrenten uit Amsterdam
of uit de Residentie. Eindelijk, in 1930, werd Flipse de opvolger van Alexander
Schmuller, groot virtuoos op de viool, fantastische, romantische verschijning, naar
uiterlijk en innerlijk de Paganini onzer eeuw, maar die niet deugde als leider van een
orkest.
Voor Eduard Flipse, die nog maar in kiosken gedirigeerd had en soms bij de gratie
Gods in een ordentelijke zaal, begon toen de ware strijd. Op zijn eerste concert van
October 1930, telde hij 133 verkochte kaarten. Het orkest, dat het zijne ging worden,
kreeg destijds niets dan een subsidie van tien duizend gulden voor het geven van tien
populaire concerten. Een subsidie van vijf duizend gulden, aan Schmuller toegekend,
voor het inrichten van een Beethoven-Cyclus, werd Flipse geweigerd omdat een
Rotterdams wethouder zei dat Flipse eerst maar eens te tonen had wat hij kon. Voor
menig concert moest geld bij. Voor sommige incasseerde elk orkest-lid een
honorarium van 87½ cent. Dat zweemt naar het fabelachtige. Bereken even hoeveel
onbaatzuchtigheid en hartstocht van liefde er nodig is om onder zulke voorwaarden
de muziek te blijven dienen met een ondoofbaar enthousiasme.
Eduard Flipse en zijn orkest verrichtten dit mirakel. Pas in 1934 kregen zij een
beetje opluchting omdat de V.A.R.A. besloot Flipse's Zaterdagmiddag-concerten uit
te zenden. In 1937 kan de dirigent zijn musici een semi-permanent contract van 8
maanden aanbieden, maar hoewel de zalen regelmatig zijn uitverkocht, bedraagt het
honorarium niet meer dan 15 gulden per man en per week. Dank zij een overeenkomst
met de K.R.O. konden later de 4 werkeloze maanden worden doorbetaald. Gedurende
het seizoen '38 stijgt het wekelijks salaris tot 16 gulden, gedurende 1939 tot 18 gulden.
Is dat gelooflijk... in een welvarend en kunstzinnig Nederland, in een schatrijk
Rotterdam? Is dat ook niet een beetje subliem?
Hier breekt de oorlog uit. Op 14 Mei 1940 verbrandt de hele bibliotheek van het
orkest, en al het geschreven of gedrukt materiaal, dat bij uitvoeringen gebruikt wordt.
Het grootste deel der instrumenten (waaronder een compleet stel Frans koper,
kortelings geschonken door D.G. van Beuningen) wordt verwoest. Zes-en-twintig
musici verliezen bij het bombardement alles wat zij bezaten. Het orkest heeft geen
zaal meer, geen repetitie-lokaal, niets. Per fiets trekt Flipse het land door, op zoek
naar uit te lenen instrumenten, te lenen muziek. Overal vindt hij hulp en steun,
voornamelijk bij Rudolf Mengelberg, bij G. de Marez Oyens (directie en bestuur van
het Concertgebouw), bij zijn collega Van Beinum. Vier weken na de ramp geeft het
geredde orkest weer een uitvoering; eerst in een tuin, daarna in de ‘Manege’! Dan
in de Koninginnekerk, welker acoustiek de slechtste is, die een musicus duchten kan.
Zo heeft de kunstenaar Flipse, wien het lot zijner musici, en bovendien het lot der
muziek ter harte gaat, sinds 1930 geen dag gekend zonder zware zorgen, harde arbeid,
fnuikende spanningen, slopende onzekerheid. Hoewel beloond met riddertekenen
van Frankrijk en Nederland, met de Bruckner-medaille, heeft deze dirigent zich nog
geen dag in veiligheid kunnen voelen. Onophoudelijk heeft hij het uur onder ogen
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moeten zien waarop zijn levenswerk kon verongelukken wegens de kleinste,
toevalligste hindernis. Nog altijd is er voor het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest
geen zaal (terwijl de Britten twintig millioen gulden over hebben voor een
concertgebouw te Londen); nog altijd is er te Rotterdam geen dak, waaronder een
orkest behoorlijk kan repeteren. En tot kort geleden zag hij zijn Orkest, dat zo
natuurlijk, zo organisch gegroeid was uit een verlangen van tienduizenden naar
muziek, tot voor enkele weken terug zag Flipse het Orkest, dat hij en zijn musici ten
koste van zoveel gezamelijke offers hadden gehandhaafd, simpel uitgenodigd om te
verdwijnen in de zinneloze fusie, welke door een ambtenaar van O.K. en W., die
enige centjes wilde bezuinigen, machtshalve werd voorgenomen.
Te beweren dat zulke langdurige bekommernissen en krenkingen Flipse niet
wondden, zou misschien voorbarig zijn. Hij laat niets merken, hij zegt niet wat hij
ervan denkt. Tegenover de onverschilligheid of de laatdunkendheid van hedendaagse
autoriteiten, staat als compensatie het enthousiasme zijner trouwe hoorders in Holland,
de geestdrift zijner hoorders in Parijs, Rome, Wenen, Budapest, Varzava, Madrid,
Valencia, Brussel, Antwerpen, Stockholm, Oslo, Kopenhagen, en menige andere
stad van Europa, waar hij een orkest dirigeerde, en waar altijd (ik zeg a l t i j d !) een
Nederlandse compositie getuigde van onze muziek, en van het meer dan persoonlijk
streven waardoor Eduard Flipse steeds gedreven en bezield was. Tegenover de
ontzaglijke moeiten die hij doorstond, tegenover de remmende kommer die hij
overwinnend leed, staat stellig ook de erkentelijkheid der Nederlandse componisten.
Er is geen ander dirigent die hen met zoveel spontane en onpartijdige overtuiging
gesteund heeft als Eduard Flipse. Zou de Derde Symphonie van Pijper geldige waarde,
realiteit voor ons beduiden, en ook in 't buitenland, - als Flipse zijn bewondering
jegens dat werk niet getoond had door meer uitvoeringen dan alle Hollandse dirigenten
tezamen er van gaven? Men mag zelfs vragen: Heeft Rudolf Mengelberg genoeg
dankbaarheid betoond voor de diensten welke zijn muziek ontving van Flipse? In
twintig steden van de wereld dirigeerde Eduard Flipse talrijker keren dan te
Amsterdam; en die paradoxale tegenstelling kan Rudolf Mengelberg strekken tot eer
desnoods, want zij wijst op objectieve gedragslijnen, maar niet minder tot verwijt,
want zij leidde tot buitensluiting van een groot kunstenaar. Ik geef toe dat het voor
Rudolf Mengelberg zeer lastig was om hier de juiste maat te houden, wanneer de
vastheid van karakter ontbreekt die geen verdenking vreest wijl de motieven redelijk
zijn. Hij kan zich nog bekeren, wat ik in mijn binnenste wens. En niemand kome mij
nu zeggen dat ik Flipse bewonder omdat hij een symphonie van mij dirigeert. Ik
bewonder hem, omdat ik proefondervindelijk weet met absolute zekerheid, dat elke
componist, van welke richting ook, volledig begrip en sympathie bij hem ontmoet.
Die ruimheid hebben maar weinigen. Die wijdheid van de Hollandse horizon. Dat
onmeetlijke tot in het verste verschiet, en tot nabij. Door ervaring weet ik met welk
een kennis, met welk een intuïtie en nauwgezetheid Flipse werkt op een compositie,
ondanks elk bezwaar. Hij zou niet anders handelen wanneer alles vergund en
bereikbaar werd wat hij droomt. Hij beleeft dit wellicht nog, wat ieder Hollands
componist hem en zijn orkest toewenst: om eindelijk rustig en veilig de muziek te
kunnen dienen in een land dat haar eerbiedigt. Ik hoop dat deze primaire gunst zonder
verder uitstel aan Eduard Flipse en zijn orkest verleend wordt, ter wille van onze
cultuur, ter wille van ons aller welvaren en geluk.

Een poging tot muzikale existentie

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

Omdat Jan Mul in de Volkskrant mij vroeg of het horen van mijn derde symphonie
in '39 mij stimuleerde tot het maken der volgende die een jaar daarna ontstond, - en
vooral om te laten zien dat er van alles nodig en nooit te veel is in een cultuur, wil
men blijven leven, heeft het misschien nut om te zeggen hoe de dingen gebeurd zijn.
Zoals sommigen zich herinneren kwam er tijdens de oorlog van 1914 gehaspel
tussen Mengelberg en mij, niet wegens een eerste symphonie van me, want die was
nog niet klaar, maar wegens politieke en artistieke kwesties van het grootste belang.
Daar ons getwist doorzeurde en zowel eindeloos als vruchteloos scheen te worden,
besloot ik in 1920 het bijltje van criticus er bij neer te leggen, en zoals men in de
biografieën zegt, mij aan de compositie te gaan wijden. De eerste symphonie was
onderwijl gereed gekomen. Met een beetje geld, verzameld door vrienden, van wie
Werumeus Buning en Pasquino fungeerden als penningmeesters, componeerde ik
mijn nu nog niet gespeelde tweede symphonie. Omdat ik voor Mengelberg de
oprechtste bewondering had en alle ruzie sinds lang vergeten was, vroeg ik hem dat
werk uit te voeren en schreef hem tot dit doel drie brieven welke onbeantwoord
bleven. Ter inlichting van mijn tijdgenoten publiceerde ik deze brieven in ‘De Nieuwe
Kroniek’ van Henri Wiessing; en toen elk spoor van reactie uitbleef, begreep ik dat
al mijn kansen hier verkeken waren. Ik verhuisde naar Frankrijk. Daar schreef ik nog
in 1922 een derde symphonie, en stond toen met mijn kop tegen de muur.
Want het ensemble der Hollandse factoren, waaraan ik mijn vorming dankte, had
teweeggebracht dat ik in mijn drie symphonieën een orkestrale en compositorische
techniek toepaste, die in menig opzicht nieuw was en vol risico. Dat zag er redelijk
en verdedigbaar uit op papier, maar hoe zou dat klinken in werkelijkheid? Alvorens
mij verder te wagen in een zo speculatief domein, moest ik absoluut een proef op de
som hebben, en de theorie kunnen toetsen aan de praktijk. Ik ben daarom naar Parijse
orkesten gegaan; men schreef mij terug dat de aard mijner symphonieën te hoge
kosten eiste (wegens repetities, etc.) om een uitvoering te ondernemen. Dit was geen
voorwendsel. Ik begreep heel goed dat een Frans orkest zich voor een buitenlander
en voor een hypothetisch resultaat niet in schulden kon steken. Daarna kwam ik in
contact met Serge Koussewitzky, die door gelukkige omstandigheden niet op geld
hoefde te kijken. Hij las de derde symphonie, en omdat ik op zwart zaad zat, liet hij
op eigen kosten de partijen uitschrijven. Hij nam ze mee naar Boston, waar hij dirigent
was geworden, en zei me bij ons afscheid: ‘Nous allons frapper un grand coup!’ Ik
wachtte af, en maakte ondertussen wat ‘kamermuziek’; maar na drie jaar meldde
Koussewitzky mij dat, tot zijn spijt, Amerika niet modern genoeg was om er mijn
symphonie te spelen. Ik heb het toen nog geprobeerd bij Pierre Monteux, die een
inmiddels opgericht orkest dirigeerde dat finantieel solide stond. Hij las de partituur
en schreef mij terug dat ze onmogelijk klinken kon en dat géén publiek ter wereld
haar tot het slot zou willen aanhoren. Ik voelde mij k.o. na zulk een oordeel van de
meester die de première gedirigeerd had van Le Sacre du Printemps. We waren in
1927.1) Ten einde raad bande ik alle muziek uit mijn gedachte, hervatte de
journalistiek, en heb gedurende dertien jaren het Soerabaiasch Handelsblad voorzien
van Parijse correspondenties, die mij enorm veel leerden, want ik kreeg mij te
bemoeien met een menigte zaken, zelfs met ons lot. Die lange reeks van jaren raakte
weliswaar verloren, maar ik suste mij zo goed als 't kon met de overweging, dat de
ganse wereld bezig was haar tijd te verknoeien.

1) MV begon in het voorjaar van 1926 te schrijven voor het SH; de brief van Montreux is van
21 juni 1929.
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Toen gebeurde een soort van mirakel. In 't voorjaar 19392) ontving ik uit Holland
een brief van zekere instelling die zich Maneto noemde, welker bestaan ik niet kende.
Hij was ondertekend met een naam die mij eveneens onbekend was: Mevr. C.
Nierstrasz. Zij vroeg mij of ik mijn tweede en derde symphonie wilde inzenden ter
beoordeling, met het oog op een concert. Na enige weifeling besloot ik om aan het
verzoek gevolg te geven, en de derde werd gekozen voor een uitvoering die plaats
had op 24 Mei. Zeventien jaar nadat zij gecomponeerd werd.
Mijn jonge kameraad Jan Mul zal me begrijpen wanneer ik zeg dat géén moment in
mijn leven mij geduchter leek dan de minuut, toen Eduard van Beinum zijn stokje
ophief om een muziek te beginnen die zoveel obscure weerstand ondervonden had,
die zo radicaal veroordeeld was door een expert als Monteux. Mijn hele appreciatie
van de persoon welke ik vroeger geweest scheen, of tenminste had trachten te zijn,
hing er van af. Want natuurlijk had ik in mijn binnenste nooit toegestemd in de
gedwongen renunciatie. Maar hoe zou ik gereageerd hebben als ik had moeten
erkennen dat de feiten mijn berekeningen weerspraken? Eerlijk gezegd: het viel mee.
Er ontspande zich ergens in mijn organisme een beklemming welk mij ruim een
kwart eeuw had gesmoord. De orkestratie en de compositie klonken niet onzinnig.
Zij bleken aanhoorbaar. De intensiteit der expressie welke ik bedoelde te condenseren
in die samenvoeging van melodische lijnen beantwoordde misschien niet overal aan
mijn verwachting, doch dat tekort kon ik me verbeelden als provisorisch, en als
verhelpbaar zodra de uitvoerders deze muziek voldoende beheersten om zich vrijelijk
te vergewissen van haar wezen, van haar zin. In ieder geval werd mijn theorie niet
gelogenstraft door de praktijk en de ervaring. Men liep niet weg. Ik merkte duidelijk
genoeg een mogelijkheid tot directe gemeenschap met de mensen, die ondanks de
ongewoonheid van dat componeren hadden geluisterd, en om deze mogelijkheid
alleen was het mij te doen. Het werd geen triomf; ook geen fiasco. Wellicht zou me
dit onverschillig geweest zijn, omdat ik van toen af met zekerheid wist dat ik mij
niet vergist had. Maar toch rees uit mijn binnenste een heftig gevoel van dankbaarheid
op voor mijn landgenoten. Het was de eerste keer dat ik een symphonie van me
hoorde. Hier, in Nederland, bleek doenlijk en mededeelbaar, wat overal elders als
onbruikbaar was afgewezen wegens een te brengen moeite.
Een oud Chinees spreekwoord beweert dat het verdienstelijker is een bestaan te
redden dan een pagode te bouwen van zeven verdiepingen. De wijsheid van deze
spreuk is peillozer dan ooit, in dit tijdperk waar het gevaar voor pagoden en
wolkenkrabbers even dreigend werd als voor het geringste creatuur; in dit tijdperk
waar het allerkleinste evenveel waard werd als het allergrootste, waar het minste en
het meeste hetzelfde gewicht vertegenwoordigen in de balans. Het is dus zeker niet
om mij te roemen dat ik aan Maneto (d.w.z. Manifestatie van Nederlandse Toonkunst)
de verdienste toeken, welke de oude Chinezen hechtten aan de redding van een
existentie. Ik besef te helder dat wij tegenover sommige hedendaagse dingen niet
méér beduiden, met al onze muziek of wat ook, dan het stofje te midden van een
orkaan, die pagoden en alle overige tempels vergruizelt. Maar zolang ik besta zal ik
de mensen van Maneto daarvoor danken. Zij hielden iets in 't leven. Zij gaven mij
een nieuwe impuls en een kans om nog te ademen. Stellig zou ik zonder de
tussenkomst van Maneto geen vierde en vijfde symphonie gecomponeerd hebben.
Wat zij waard zijn doet er niet toe, behalve voor mij, als ik later, ergens in het heelal,
een rekening te vereffenen krijg met mezelf. Ik zei het al: het kleinste telt vandaag
2) MV vergist zich hier: de brief dateert van 29 maart 1938, de uitvoering vond plaats in 1939.
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voor evenveel als 't grootste, een korrel zand heeft vandaag hetzelfde gewicht als de
hoogste God.
Geloof me: over deze gewaarwordingen zou ik niet uitweiden als ik niet grondig
wist dat niets mij overkwam dan wat elk onzer (componist of wat anders) gebeuren
kan, en wat ieder onzer in zijn geheimste denken heden wenst: te blijven bestaan,
gered te worden van de ondergang, en voort te duren als idee van geluk dat eeuwigheid
verlangt.

Jenufa
Zodra het scherm omhoog ging voor de eerste voorstelling van ‘Jenufa’, merkte men
dat de nieuwe directie der Ned. Opera alle energie harer medewerkers had
samengespannen om het Holland-Festival te openen met een demonstratie van kunnen,
waartegen niemand iets zou hebben in te brengen.
Het is haar gelukt dit voornemen ten volle te verwezenlijken. Van 't begin tot 't
eind kon men de opvoering bewonderen, zonder zich bloot te geven aan autokritiek
of aan de terechtwijzingen van super-censors die menen de wakers te moeten bewaken.
Dat volstrekte welslagen is des te opvallender, en verdient daarom de hoogste
waardering, wijl inhoud, stijl, orkest-behandeling van het gekozen muziek-drama
iedereen (zangers, sprekers, dansers, dirigent en regisseur) voor moeilijkheden
plaatsen die evenveel persoonlijk initiatief en doorzicht vergen als algemene
vaardigheid om te worden overwonnen, en waarvan de minste halsbrekend blijft
zolang zij niet totaal verdwijnt.
De oorzaak hiervan ligt in de tekst en in de compositie, welke beide behoren tot
het genre dat ongeveer vijftig jaar geleden ‘naturalisme’ genoemd werd bij Alfred
Bruneau (de componist van Zola), en ‘verisme’ bij Leoncavallo en Mascagni, de
auteurs van Paljas en Cavalleria Rusticana. De opera als ‘tranche de vie’, als een
greep uit het dagelijks leven: ‘Louise’, ‘De Herbergprinses’, etc. Het probleem is
daar altijd geweest om het onderwerp van een gemengd bericht uit de krant
aannemelijk te maken als gezongen tragedie, en weinigen vonden de evenwichtige
dosis tussen lyriek en realisme.
‘Jenufa’ echter (die oorspronkelijk ‘de Stiefdochter’ heette), is gebouwd op een
situatie, welke de componist en de zangers niet enkel tot taak stelt om geloofwaardig
te schijnen, doch bovendien verdraagbaar. Deze Tsjechische boerengeschiedenis
handelt over het tamelijk banale geval van een verleid meisje (Jenufa) dat in 't eerste
bedrijf een onwettig kind wacht van een ontrouw vrijer, die nog loten moet, die
voortdurend optreedt in kennelijke staat van dronkenschap, en die zij begunstigd
heeft boven een stevige, knappe jongen, door wie zij eerlijk bemind wordt. Als 't
doek weer opgaat (zes maanden later) is het kind er, en in 't hele bedrijf dat nu komt,
hangt de moord aan een zijden draadje boven het hoofd van het pasgeboren wicht.
Na eindeloze ontboezemingen gebeurt de misdaad door Jenufa's stiefmoeder, die in
de Hollandse vertaling aangeduid wordt als ‘de kostersweduwe’, in 't origineel met
de vriendelijker naam van Kostelnicka. Zij is een bekrompen furie, die haar reputatie
bewaren wil wat het ook kost. Zij gooit het kind in een wak van het bevroren beekje
dat langs haar huis stroomt, en kalmeert Jenufa met het verzinsel van knaapjes die
zo maar sterven terwijl men de moeder een slaapdrankje toedient. In 't derde bedrijf
(twee maanden hierna) smelt het ijs, en wordt het lijkje teruggevonden, terwijl Jenufa
bruiloft viert met haar brave minnaar.
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Verbeeldt u een ogenblik dat een dergelijke historie zich afspeelt te Duivendrecht,
om zowel het begrijpelijke als het afgrijselijke ervan goed te beseffen. Verbeeldt u
even, dat gij een half uur lang als toehoorder te delibereren zit, en nog wel op de
vleugelen der muziek, wat je met die treurige stiefdochter, en met haar onnozel
mormel zult aanvangen. Want wie een beetje fantasie heeft en enigszins gevoelig is
voor de suggesties van een handig componist, die komt midden in dat jammerlijke
ongeluk. Terwijl men genoeglijk luistert, ligt het stille wurm nog lekker in zijn warme
bedje, en een minuut daarna wordt het in 't kille water gegooid. Dan resten maar twee
uitwegen: òf men stort tranen over die driedubbele, onnodige ellende; òf men harnast
zich tegen alle medelijden. Deze uitersten raken elkaar; het resultaat blijft eender.
Wij staan dus voor de paradox: hoe beter spel, hoe pijnlijker indruk. En de
vertolking was dermate natuurlijk, eenvoudig, ongeveinsd, onbevangen, tot in de
kleinste bijzonderheden, dat ik niet ontkennen kan mij dikwijls te hebben moeten
pantseren tegen de deernis, en altijd weer geboeid was, ook al weigerde ik de personen
van dit drama te volgen tot over de grenzen der primitiefste mentaliteit, en al ergerde
het mij meermalen dat er aan het sentimentele gewik en geweeg over een vrijer of
over een gruwel geen einde wilde komen.
Wanneer men nu bedenkt, dat een zo sterk effect van waarachtigheid en
expressiviteit bereikt werd, ofschoon elk der zangers een maximale inspanning moest
opleveren om te voldoen aan de eisen ener vermetele virtuositeit, en om zich te
vrijwaren voor de remmingen welke hiervan het gevolg kunnen zijn, dan hebben wij
de juiste gezichtshoek waaronder deze prestatie der Ned. Opera behoort te worden
gemeten. Zij maakt alle critiek overbodig en motiveert de meest onbeperkte
bewondering. Ieder en alles beantwoordde nauwkeurig aan het beoogde doel. Gré
Brouwenstijn, als Jenufa, beurtelings bekoorlijk en vermurwend, is een grote zangeres,
een grote actrice; Lidy van der Veen, in de weerbarstige rol van ‘kostersweduwe’,
stiefmoeder en moordenares, was perfect; zij openbaarde voor 't eerst een hoog
register in haar stem dat wij nog niet kenden, en dat zij met hetzelfde gemak beheerst
als haar diepe alt; Frans Vroons, de standvastige minnaar, heeft zoals altijd slechts
een paar tonen te zingen om onmiddellijk de verlangde sfeer op te roepen van het
personage dat hij uitbeeldt; Jan van Mantgem, de loszinnige vrijer, kwam zó uit een
Moravisch dorpje van een halve eeuw geleden, en om die typische illusie te geven,
moet hij hard gewerkt hebben; alle kleine partijen droegen hetzelfde kenmerk van
locale kleur, en zonder twijfel heeft de regisseur Abraham van der Vies (die ditmaal
geen enkele excentriciteit bedreef) aanspraak op de lof welke een harmonische
stilering verdient; de décors en costumes, ontworpen door Hans van Norden, waren
in gelijke mate vanzelfsprekend en overtuigend; het orkest, de koren, de dansen en
de dirigent Paul Pella pasten als onberispelijke elementen in een geheel, waar niet
de minste lacune stoorde, en welks volmaakte gaafheid het bewijs gaf dat de Ned.
Opera vandaag geleid wordt volgens aesthetische beginselen die vertrouwen
rechtvaardigen in haar bestaan en in haar toekomst.
Het spijt mij te moeten veronderstellen dat het speciale gegeven van Jenufa - de
vermoording van een onschuldig kind - een beletsel zal zijn voor de sympathie welke
nodig is om deelneming te krijgen van een uitgebreide menigte die instinctief iets
dergelijks ontvlucht, hoewel zij van alle overige afgrijselijkheden bij opera-gedoe
niet afkerig is. De vermoorde onschuld is in woorden aannemelijk, maar in muziek
onverdraagbaar. Waarom? Het zal de moeite waard zijn om dit raadsel te
verduidelijken wanneer mijn vermoeden bevestigd wordt.
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Ondertussen lijkt het me, dat de muziek van Leos Janatsjek niet over de
psychologische hindernis heen helpt. Ik ben geneigd te zeggen dat hij iets onmogelijks
componeerde. Hij kende zijn ambacht, zijn vak. Heel goed. Veel beter dan de
notenschrijvers beweren die hem wensen te zien als een genie. De muziek van
Janatsjek klinkt altijd uitstekend en precies gelijk wij verwachten, zelfs wanneer hij
iets origineels bedoelt. Maar let eens op: Het eerste bedrijf van Jenufa speelt in de
zomer, nadat haar kind verwekt is; het tweede bedrijf tijdens de winter, als het geboren
wordt; het derde in de lente wanneer het ijs smelt. Ik geloof niet dat iemand deze
verschillen van luchtgesteldheid, en een daarmee corresponderende psychologische
ontwikkeling, kan waarnemen in de muziek van Janatsjek. Dat wil zeggen dat hij
niet componeerde, gelijk Moessorgsky (met wie sommigen hem durven vergelijken)
uit de persoonlijke, directe, intuïtieve ondervinding van een emotie, doch zich met
voorbedachten rade de expressie construeerde van ontroeringen, welke hij zich
verbeeldde zonder ze echt te doorleven. Leos Janatsjek had precies originaliteit
genoeg om aan zijn muziek, die afhankelijk is van Wagner, Dvorsjak en Puccini,
een schijntje van eigen intonatie te verlenen. Dat is verdienstelijk. Maar op
intercontinentale schaal heeft dat geen belang. Wie dit zou willen betwisten, vergelijke
b.v. het eerste en het laatste bedrijf van Pelléas et Mélisande, of van Boris Godoenof,
met het begin en het slot van Jenufa. Debussy en Moessorgsky waren echt; Janatsjek
was de romanticus die doet alsof. Getuige het slot van zijn opera welke eindigt met
de ordinairste, de conventioneelste, de holste praal.
Het enige wat mij eigenlijk verbaasde bij deze opvoering was de vertaling van de
tekst. Is hij werkelijk zo rederijkerig geaffecteerd in 't origineel? Zo intens potsierlijk
gemaniereerd als een bewoner der Jordaan die proberen zou te praten in een Hollands
van Jacob van Lennep en Van der Palm? Ik weet het niet. Maar als dat aangenomen
taaltje zou passen bij Janatsjeks muziek, dan verklaart het ten overvloede haar
gebreken en haar tekorten: het declamatorische, het opgeblazene, dat misschien bij
alle vorige perioden voegde, maar zeker niet bij onze tijd.

Een week Festival muziek
Bij elke uitvoering van het Holland-Festival stond op het programma minstens één
werk dat om een of andere reden interesseerde, en hieronder reken ik in de eerste
plaats de Derde Symphonie van Guillaume Landré, die door Rafael Kubelik
gedirigeerd is tijdens het concert waarmee de feesten werden geopend.
De compositie, die twintig minuten duurt, dateert van vorige winter, en haar te
maken kostte de auteur dus niet veel tijd, als men de tien-duizenden noten in
overweging neemt, welke de substantie vormen van zulk een orkestrale partituur.
Maar ondanks het bekende gezegde, dat iets wat weinig tijd kost weinig tegen de
tijd bestand is, zou ik onverschillig wie gerust durven uitdagen om aangaande deze
snel geboren muziek enige bedenking te opperen welke technisch steekhoudt. En
wanneer er in Amerika of elders nog ooit een monument wordt opgericht, zoals men
dat kort voor de oorlog deed, een betonnen gedenkteken in welks holte men alles
verzamelt wat tegenover een verre nazaat kan getuigen van onze hedendaagse
gewoonten en merkwaardigheden, dan zou ik best begrijpen dat men daarbij ook de
derde symphonie van Guillaume Landré legt, - op ebonieten platen, op een stalen
draad, op perkament, of op gebakken tegels.
Ontegenzeglijk geeft de compositie een uitmuntend en volledig resumé van de
gebruiken, de ideeën, die sinds dertig jaren de toonkunstenaars occuperen onzer
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wereld. Volgens de huidige begrippen klinkt zij goed. Zij is duidelijk gegroeid uit
een kern die haar gehele beloop regelt, haar bouw, haar vorm. Deze motiverende
kern is zo geconstrueerd dat zij theoretisch geen middenpunt heeft. In onze muziek
heet dat het twaalftonig stelsel, waarvan Schönberg de uitvinder is. Gedreven en
gehypnotiseerd door zijn verlangen naar Gelijkheid, decreteerde Schönberg dat geen
enkele toon een tweede maal mag klinken alvorens alle andere elf tonen onzer
chromatische gamma hun beurt krijgen. Guillaume Landré weliswaar beschouwt de
dingen niet even onwrikbaar consequent als Arnold Schönberg. Hij schippert ermee.
De toonvallen zijner melodie, de kleur zijner harmonie herinnert gauw aan César
Franck, die ons al zolang braaf schijnt, en zijn rhythmiek speelt zich af in bijna
klassieke schema's. Maar wanneer ik mij verbeeld dat iemand in 2951 die derde
symphonie bij toeval zal opgraven uit oud puin, dan denk ik niet dat haar betrekkelijke
braafheid de vinder het meest zal verbazen. Hij zal zich eer verwonderen over een
zekere ondefinieerbaarheid van het geheel. Als wij heden een verminkt muzikaal
fragment van Euripides ontdekken, niet groter dan een blaadje sigaretten-papier, dan
herkennen wij onmiddellijk, zelfs door diverse ontcijferingen heen, het geluid van
een mens die wij misschien niet nauwkeurig begrijpen, doch bij wie wij verschillende
innerlijke gewaarwordingen met voldoende helderheid onderscheiden. In deze zin
nu is de derde symphonie van Guillaume Landré niet karakteriseerbaar. Zij heeft een
technische physionomie. Haar voortreffelijk geordende klankbeelden bezitten een
waarde welke gegarandeerd is door een uitstekend systeem. Maar ook niet bij
benadering, dunkt me, zal ooit iemand de persoon, zijn natuur kunnen omschrijven
van de auteur die deze phonetische figuren tekende, noch kunnen raden wat zij willen
mededelen, naar welke regioon van de affectieve ervaring zij willen leiden. De enige
eigenschap welke ontbreekt, - een individuele identiteit -, maakt haar representatief
voor de gemiddelde productie van West en Oost.
Het is echter niet altijd nodig een meesterstuk bij de hand te hebben, als het gespeelde
werk hoedanigheden aanduidt waarmee het gemis der voornaamste provisorisch
vergoed wordt. Dit bleek het geval met de Mis van Igor Strawinsky, voor
zangstemmen met een groep koperen en houten blaasinstrumenten, gecomponeerd
in 1948, en hier uitgevoerd door het kamerkor van Felix de Nobed.
De twee lastige problemen waarmee Strawinsky worstelt sinds Le Sacre du
Printemps, zonder ze te kunnen oplossen, zijn deels het concipiëren van een melodisch
type dat tegelijk een algemene en bijzondere geldigheid bewijst, deels de transformatie
van wat wij dissonant noemen tot een accoord dat door elk oor vroeg of laat als
normaal aanvaard wordt. Aan de eerste moeilijkheid welke alle componisten uit
verleden en heden op hun baan ontmoeten, heeft hij pogen te ontsnappen door de
expressie te elimineren, te desavoueren als een der elementen en doeleinden van het
muzikale ambacht. Geen andere uitweg bespeurende in zijn onmacht om aan zijn
sterke, instinctieve drift een eigen gestalte te geven, heeft hij niet willen zien dat hij
door die ontzegging der expressie de muziek beroofde van het enige criterium
waarmee men ten slotte, in laatste instantie, oordelen kan wat goed is en wat beter
is, wat min is en wat meer. En daargelaten, dat het opwekken van een klank die niets
vertolkt, evenzeer behoort tot de paradoxale onmogelijkheden als tot de overbodige,
zinneloze bezigheden, men ontkomt niet aan het axioma dat alles nul wordt waar
alles een is. Tegenover dit dilemma (in de grond hetzelfde als de Gelijkheid van
Schönberg) zat Strawinsky verwezener nog verstard bij het componeren zijner Mis
dan bij het uitpuzzelen zijne laatste Symphonie. Ieder spoor van persoonlijke inventie

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

ontbreekt in dat werk, waar ten overvloede aan bijna elk woord van een meer dan
duizendjarige tekst, die in de loop der eeuwen tientallen expressieve interpretaties
veroorloofde, alle betekenis en alle resonans in het gemoed of in de geest van een
mens, radicaal ontnomen werd. Feller dan door Strawinsky is de inhoud van een
Scenario (want de Mis is een dramatische handeling) en feller dan door Strawinsky
is de strekking van woorden die de wereld trachtten te besturen, nimmer geloochend
en vermoffeld. Tot mijn verbazing zag ik dat er vandaag schijnbaar intelligente lieden
zijn, die Strawinsky's Mis geschikt achten voor de katholieke liturgie. Ik betreur dit
met de volmaaktste onpartijdigheid; in mijn hart zou ik die dwalers willen terugroepen
naar een besef dat mij muzikaler schijnt en dienstiger.
Ook de tweede moeilijkheid heeft Strawinsky niet overwonnen. Niets is
gemakkelijker dan het maken van een dissonant. Waarlijk, dat is familiaar gezegd,
geen kunst. Maar klanken, die volgens de regels of volgens de conventies niet bij
elkaar passen, zo te ordenen dat zij als 't ware natuurlijkerwijze harmoniëren, ziedaar
het te verrichten wonder. Vanaf het jaar 1200 ongeveer zijn de componisten hiermee
bezig. Wat niet scheen te kunnen mogen maakte de een na de ander mogelijk. Eerst
de drieklank van Obrecht en Ockeghem; toen de vierklank van Bach, daarna de
vijfklank van Beethoven, Weber en Wagner; de zesklank van Debussy. Hoe duidelijk
blijkt in deze voortzetting de wet der evolutie! Alles ging geleidelijk tot aan
Strawinsky's ‘Sacre du Printemps’, ‘Histoire du Soldat’, en ook nog ‘Noces’. Maar
plotseling raakte hij de weg bijster. Zijn ‘Octuor’, zijn pianoconcert met
blaasinstrumenten, ongeveer een kwart eeuw geleden verzonnen, klinkt slecht, klinkt
lelijk, en de tonen die de blazers stoten tussen de psalmodiërende, reciterende koren
zijner Mis klinken lelijk, en het ergste is dat zij lelijk zullen klinken, stug, grauw,
groezelig, weerbarstig, averechts, onwennig, wanluidend, ook al zouden wij ze
honderdmaal horen. Neen, Strawinsky heeft de dissonant niet overwonnen; evenmin
als hij de juiste melodie vond voor de uitdrukking van de duistere drift die hem drijft.
En het lijkt mij gevaarlijk om zonder enig plausibel argument de bezwaren af te
wimpelen die hier herhaaldelijk door Willem Pijper geformuleerd zijn tegen
Strawinsky. Wie zo lichtvaardig handelt, stelt bij hoorders en jonge componisten een
premie voor de gemakkelijkheid in 't uitzicht. Want ik geloof wel dat Strawinsky
eerlijk is en dat zijn armoedige muziek nog buitensporige zelfkwelling van hem
vergt. Maar ik weet even zeker dat zijn povere resultaten zonder de geringste
inspanning kunnen worden nagebootst en geëvenaard. Nog zekerder weet ik dit: Als
wij niet het nadeel hadden van een klein volk te zijn, als de waarschuwingen van
Pijper uitgesproken waren geweest in 't Frans of in 't Engels, dan zou de muziek die
vandaag courant is, minder zielloos en geesteloos zijn. Men zou dan geen congressen
te beleggen hebben waar gepraat wordt over het failliet van de muziek.
Er was deze week ook nog de Mis van Ockeghem, ook de Vijfde Symphonie van
Mahler, tussen een reconstructie van ‘de wieg der opera’ in het Combattimento di
Tancredi e Clorinda van Monteverdi, in Dido and Aeneas van Purcell, en een
verschrikkelijk noeste, zware, schreeuwerige, dilettantische herwekking van de
Griekse tragedie in de Ifigeneia van Euripides. Voor wie een paar uren te verliezen
heeft waren de nette, fleurige plaatjes, de gebrekkige stemmen, de rudimentaire
mimiek, en al het meisjeskostschoolachtige van ‘The English Opera Group’, plus
haar dirigent Benjamin Britten, misschien een alibi, dat hun aanwezigheid
verontschuldigde. Maar hoe genoeglijk zij zich ook voelden in dat museum van
zemelen poppen, die deden alsof zij spraken onder hun bedachte costuums, achter
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hun bleke maskers van gedegenereerde idioten, en op een temende begeleiding van
regendruppelig lamenterende muziek, - die ongelooflijk goedaardige mensen moeten
wel bemerkt hebben, dat Mahlers Symphonie een ding is waarvan noch de zichtbare
tekorten, noch de onnoembare kracht in de verste verte vergeleken kunnen worden
met de nutteloosheid der muziek die uit drie eeuwen geleden en vandaag op de markt
komt.

De vergissingen van een Festival
Bij verscheidene uitvoeringen van het Holland-Festival heeft men zich verbaasd de
zalen half leeg te zien, en het is een geheim van Jan Klaassen dat zij enkele keren
slechts met moeite konden worden gevuld om een ongezellige aanblik te vermijden.
Hoewel 't mij geen reden lijkt om noodkreten uit te stoten als een artistieke opzet
financieel niet lukt (want zóveel dingen, tegelijk minder waard en duurder dan een
heel orkest, verongelukken zonder dat er op de prijs gelet wordt), schijnt 't me toch
niet bepaald gewenst om voor de organisatie van een Festival methodes te gebruiken
waaruit een tegenvaller zo goed als zeker volgen moet. Ten dienste der muziek, die
gewoonlijk het kind van de rekening is, en tot lering van sommigen, die weinig
voeling hebben met de publieke aspiraties, wil ik proberen de oorzaken aan te wijzen
van enkele der opzienbarendste ontnuchteringen.
Laten we beginnen bij de Mozart-avond die Benjamin Britten in de grote zaal van
het Concertgebouw gegeven heeft voor meer stoelen dan hoorders.
In princiep behoort een impresario te weten dat exclusieve Mozart-avonden (de
opera's uitgezonderd) niet mogelijk zijn, behalve voor een zeer kleine minderheid
van specialisten. Er bestaan slechts twee componisten wier expressie en geestelijke
inhoud gevarieerd genoeg zijn, om zonder teleurstelling een hele avond naar hen te
luisteren. Zij heten Beethoven en Chopin; sinds lang is de exceptionele voorrang die
de mensen hun schenken over de ganse wereld bekrachtigd. Mozart was in sommige
opzichten een zeldzamer genie dan Beethoven en Chopin. Doch omdat Mozart
gebondener bleef aan de maatschappelijke vormen der achttiende eeuw, heeft hij
tijdens zijn leven slechts weinig geëvolueerd, minder nog dan Chopin, en deze
begrenzing zijner persoonlijkheid maakt een langdurig onderhoud met Mozart tamelijk
vermoeiend en teleurstellend. Wanneer de concert-gever zijn programma bovendien
vult met rariteiten welke slechts biografisch belang hebben, zoals de symphonie die
Mozart schreef toen hij veertien jaar was, en de twee stukken voor ‘glasharmonika’,
dan wordt de eentonigheid ondraaglijk, zelfs wanneer de uitvoering goed is, wat hier
niet het geval was. Het ‘publiek’ kent deze betrekkelijkheden van Mozart sinds jaar
en dag genoeg om ze te ontvluchten, en ronduit gezegd, bij alle respect voor Mozart
kan ik de mensen daarin geen ongelijk geven.
Voorts behoort een impresario te weten dat Benjamin Britten niet de eigenschappen
bezit om tegelijk de functie uit te oefenen van dirigent en pianist in een werk dat zo
zware eisen stelt als een Concerto van Mozart. Vroeger misschien. Vandaag, nu hij
geen tijd meer heeft om zijn techniek op peil te houden, zonder enige twijfel nièt.
De talloze slordigheden en het trieste exhibitionisme welke hij in zijn dubbele
hoedanigheid bedreef met deplorabel dilettantische resultaten, zouden op een huiselijk
onderonsje (hier sloeg Peter Pears de bladen om) nauwelijks geduld worden. Hoe
zullen we iets dergelijks dan waarderen op een Holland-Festival? Vraag me gerust
of de mensen die wegbleven dit van te voren konden gissen. Vast en zeker. Want al
verschillende jaren zijn Britten en Pears met een zonderlinge nonchalance bezig het
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enorme crediet te verspelen dat hun vlak na de oorlog hier en overal gegund werd.
Zij raakten uitgebloeid zonder zich te kunnen vernieuwen. Het ‘publiek’ is sensitiever
dan iemand denkt, en ook daarvan behoort een impresario die er zijn mag, weet te
hebben.
Dezelfde fout van snobisme en specialisering heeft de drie voorstellingen belast van
The English Opera Group. De strijd tussen Tancredi en Clorinda van Monteverdi
(1567-1643), op een tekst uit Tasso's ‘Jeruzalem bevrijd’, de eerste poging tot
opera-muziek, is een compositie waarover reeds millioenen artikelen geschreven
zijn zonder daarom interessanter te worden voor een hoorder. Want muziek is geen
kunst gelijk de andere. Een oud beeld, een oud fresco dat men terugvindt, kan even
indrukwekkend blijven alsof ze gisteren gemaakt zijn. Deze permanentie, deze
ontijdelijkheid mist de muziek wegens haar nauwe afhankelijkheid van natuurkunde,
mechanica en techniek. Herhaalde malen heeft de muziek perioden doorschreden
waarin het gehele ambacht van meet af opnieuw geleerd moest worden. De
‘Combattimento’ draagt daarvan de hinderlijkste sporen. Voorbeeld: Om een
vervaarlijke siddering uit te drukken bediende Monteverdi zich in dit stuk voor de
allereerste keer van een tremolando der violen. In zijn tijd was dit effect een
formidabele vondst; het trof als de donder. Daarna echter zijn er ontelbare tremolo's
en tremolando's geschreven die om verschillende technische en andere redenen
Monteverdi's effect volslagen neutraliseren. Het werd een museum-stukje, zoals de
eerste stoomketel van Papin, de eerste stoomwagen van Cugnot, die we met
bewondering bekijken, maar niet meer gebruiken, en met een soort van retrospectief
beklag denken we aan de onbeholpenheid der middelen welke zo weinig nut
veroorloofden. We zitten niet in een schouwburg als professoren die een datum
verifiëren of een historisch feit, doch als mensen die een levenwekkende emotie
zoeken. Monteverdi, staande aan 't begin ener nieuwe periode, kan zulke ontroering
niet meer verschaffen. En evenmin de Dido and Aeneas van Purcell. Alle dramatische,
alle muzikale indrukken welke wij daar kunnen ontvangen, zijn in de honderdste, in
de duizendste macht overtroffen door latere meesters, eenvoudig omdat zij hun
ambacht (het doorgeven ener emotie) beter verstonden, en beschikten over een
doelmatiger instrumentarium. Zowel het publiek van loges als van schellinkje kent
deze tekorten instinctief, of door ondervinding, in ieder geval veel directer dan ik,
die nog een beetje ontzag heb voor historische documenten, oude papieren, en me
niettemin danig verveel bij dergelijke bibliothecarische, piëteitsvolle en overbodige
reconstructies. Al waren de décors en de costuums van The English Opera Group
minder academisch fraai geweest, de stemmen en het spel der zangers minder
gebrekkig, het aandeel van Benjamin Britten in de uitvoering en reconstructie minder
critiseerbaar, - het publiek zou terecht bij de mening gebleven zijn dat men niet naar
de opera gaat om onderricht te worden over monumentenzorg, maar om muziek te
ervaren in haar ganse werkelijkheid.
Een probleem van enigszins andere orde is even onpractisch aangepakt door hen die
de programma's te organiseren hadden der vijf uitvoeringen van het
Concertgebouworkest. Voorbeeld: Het was een uitstekend idee om de Achtste
Symphonie van Bruckner als een orkestraal evenement te plaatsen te midden der
muzikale gebeurtenissen. Maar het publiek is nog altijd schuw voor Bruckner, wat
niet te verwonderen valt wanneer men de baarlijke nonsens, het bombastische,
onverteerbare gezwets leest, dat als toelichting tot deze symphonie over een lengte
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van zeven pagina's in het programmaboekje was afgedrukt; er is geen degelijker
middel om een componist te vermoorden dan zo'n verbijsterend gepraat. Ondertussen
echter noodzaken zulke schrijverijen elke impresario die een half-lege zaal vermijden
wil, om als compensatie voor Bruckner, een compositie te kiezen, aantrekkelijk
genoeg om Bruckners Achtste, een grandioos werk, te nemen op de koop toe. Wie
deze veiligheidsmaatregel verzuimt toont zich onvoldoende ingelicht over de publieke
opinie. Wie als billijk tegenwicht jegens Bruckner het Stabat Mater voorgesteld heeft
van Dr Rudolf Mengelberg bewees zijn volslagen onkunde van de te ontzeilen
moeilijkheid, of wel een tartende onverschilligheid tegenover redelijke wensen van
de hoorders. Hij voegde twee werken samen waarvan het ene afschrikt wegens zijn
onbeduidendheid, het andere wegens zijn grootheid. Het is volkomen nutteloos,
volkomen onbegrijpelijk daarenboven om te doen alsof men niet weet dat ‘het
publiek’, minder dom dan velen zich verbeelden, Dr Rudolf Mengelberg sedert ruim
twintig jaar houdt voor een wel ietwat verdienstelijk, ietwat onschadelijk, maar
overigens totaal onbelangrijk componist. De consequenties hiervan hadden vermeden
moeten worden. Al was 't niet eens uit vriendelijkheid voor Bruckner, die door George
Szell enkele graden boven de normale diapason, en zeer brillant, zeer virtuoos
gedirigeerd is.
Indien de ‘Soirée française’ der Nederlandse Opera een cadeau is van 't Franse
Gouvernement, naar mij verteld werd, dan zou het volgens ons spreekwoord niet
betamelijk zijn om een gekregen paard in de bek te kijken. Met een hele
bloemenwinkel trouwens hebben wij onze dankbaarheid betuigd over het geschenk.
Maar ik geloof niet dat er enige muziek in zit voor een nabije of verre toekomst. Ook
al zullen de Fransen zelf zich waarschijnlijk verbazen over de merkwaardige prestaties
onzer solisten (Greet Koeman, Louise de Vries, Frans Vroons, Gerard Groot, Chris
Scheffer, Jos Burcksen), die het geheel gered hebben; over het orkest onzer opera,
en over ons barmhartig enthousiasme, ik geloof niet dat er muziek in zit.
Zoals Frans Vroons vorig jaar schuil ging in de klok van l'Heure Espagnole, zo
verdwijnt hij nu in een koffer, en tapt uit deze oude doos alle afgezaagde moppen
over de bedotte echtgenoot, alle flauwe grappen welke bij gebrek aan enig
compositorisch genie nog wat amusement verlenen aan ‘l'Apostrophe’ van Jean
Françaix. Negen tiende van deze een-acter is muffe, laffe, weeïge, tot de naad
versleten tekst. Eén mager tiende is een onbeschrijflijk banaal en oppervlakkig
gejengel, getingeltangel van verschrikkelijk afgesleten grappigheden. Geef dan liever
de dochter van de tamboer-majoor, of van het regiment. Daar is ten minste spirit en
oorspronkelijkheid. Geef dan liever Offenbach, Charles Lecocq, of wie dan ook. Zij
reiken kilometers boven de karakterloze vulgariteit van Jean Françaix, die het
ongelooflijke voorrecht geniet een prul, dat hij sinds 1940 nergens in Frankrijk lozen
kon, hier onder dak te brengen. Met protectie van wie?
Op gelijke kans mag Serge Nigg roemen, die kort geleden aanhanger was van de
dogmaticus Schönberg, en vandaag in zijn ballet ‘Billard’, de muzikale leverancier
werd van alle bioscopische trucs, volgens welke sneeuw, regen, lente, zomerlicht,
avondschijn en overige insinuaties van bekende tovers gecomponeerd worden. Wie
denkt hij te bedriegen? Zeker niemand van ons publiek. Hoogstens zichzelf, en dit
zij hem gezegd. Achter ons belonend applaus hebben wij nog een opinie.
In ons binnenste beseffen we dat alles van deze Soirée française gemerkt is met
het teken der decadentie, der onmacht. Ook Le pauvre Matelot van Darius Milhaud.
Inmiddels bleek deze muziek verreweg de beste van die Franse avond. Doch daarom
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was zij nog niet goed. Wie heeft zich niet ongeduldig onvoldaan voelen worden
onder dat lamlendige, lijzige tempo waarmee het ongeluk hier nadert en zich voltrekt?
Er rest ons een consolatie-prijs: Het décor der Fransen onderscheidt zich niet
noemenswaardig van wat wij hier gewend zijn.
Er rest ons een vage hoop: dat men in Parijs, en Londen, sommige Hollandse
werken wil tegemoetkomen met dezelfde bereidwilligheid waarmee wij Fransen en
Engelsen begroeten. Want tussen wat men globaal hier maakt en ginds zie ik geen
verschil, enkele uitzonderingen daargelaten.

Over Stokowski
Nooit is me in de Concertzaal een plotselinger en groter overrompeling op het lijf
gevallen dan bij de eerste maten van Berlioz' Carnaval romain, waarmee het concert
begon dat te Amsterdam gedirigeerd is door Leopold Stokowski. Bij zijn laatste
bezoek hier, drie jaar geleden, was ik, zoals iedereen die de muziek in pacht meent
te hebben, tamelijk tegen hem ingenomen wegens de film Fantasia, wegens een soort
van romantisch charlatanisme in de reclame rondom zijn naam, en wegens de
ongegeneerde astrantigheid waarmee hij met de respectabelste componisten omsprong.
Alleen al bij 't zien van zijn bessensapkleurige affiche kwam de vroegere irritatie
weer boven, en ik verwachtte niets van hem behalve wat kakelbont vertoon en een
verloren avond.
Welnu dan, deze paar aanvangsmaten der ouverture van Berlioz, die geen zes
seconden duren, sloegen bij me in als een bliksem, als een onverhoedse illuminatie,
als het schielijk losbreken van een feestelijk rumoer (precies gelijk de auteur dat
gewild had) en eensklaps, terwijl de klanken voorbijflitsten en langzaam wegstierven
in de stilte, voelde ik mijn hele opgeschudde organisme de reflex produceren van:
dat is ongehoord, dat is verbazend. Tegen zulke promptheid, tegen zo'n cycloon van
enkele seconden viel niets te doen. Met de snelheid van het licht werd ik opgejaagd
naar het gebied dat de zevende hemel heet. Het moeilijkste dat een componist ooit
vergde van een dirigent, gebeurde daar: om iemand die misschien onverschillig,
misschien vijandig, de muziek tegemoet treedt vanuit een lawaaierige stad, - binnen
enkele seconden te verplaatsen naar zijn eigen tehuis, en naar het moment dat ieder
onzer altijd verbeidt, het moment waar een verliefd gezang opbloeit dat men
onvoorwaardelijk gelooft.
Door zulk een nauwelijks gekend en onwaarschijnlijk wonder overmeesterde mij
Stokowski. Ik stond perplex en was verrukt. Ik weet wat dergelijke ervaringen waard
zijn. Plotinus, de eerste die dat contact verwierf met de hoogste regioon van het
menselijk verlangen, had er slechts vier gedurende zijn ganse leven, en de latere
mystieken, die het geluk zochten in de bewustwording ener wonderlijke aanwezigheid,
hebben de vervulling hunner wensen op hun vingers kunnen tellen. Voor degenen
die deze in de opperste mate euphorische gesteltenis kennen, bestaat geen
begerenswaardiger lichamelijke gewaarwording dan dit directe contact met het
levenwekkende magnetisme der muziek. De graad van psychisme dat zulk een
opwekking vereist, geldt bij hen als het waarmerk voor de echtheid van de musicus,
die te schenken heeft wat vandaag mogelijk is.
Nog wantrouwig en beducht voor bedrog, maar ook nieuwsgierig naar de manier
waarop dat superieure mechanisme werkte, ben ik Stokowski's gedragingen gaan
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analyseren zodra ik van mijn verrassing bekomen was en bespeurende dat het mirakel
niet ophield.
Er zijn twee gezichtshoeken vanwaar een dirigent beschouwd moet worden. Eerst
als zuiver vakman in zijn verhouding tot het orkest. Daarna, of daarvoor, als musicus
in zijn verhouding tot de componist en de compositie.
Qua vakman onderscheidt Stokowski zich van alle dirigenten der hedendaagse school
door te werken met de uiterste economie, en hierom reeds munt hij boven allen uit.
Oordelend naar hetgeen hij Donderdag onafgebroken deed, kan ik zijn reputatie van
aanstellerig virtuoos, van veramerikaanste schijn slechts voor een verzinsel houden
of voor een vergissing van hoorders die het effect verwarren met de oorzaak.
Stokowski's effect integendeel is altijd het maximale resultaat van minimale middelen.
Zonder uitzondering. Zijn handgebaar (hij dirigeert tegenwoordig zonder stok), zijn
ganse mimiek blijven voortdurend gekarakteriseerd door een buitengewone en zeer
zeldzaam geworden soberheid. Als zijn spaarzame gesticulatie niet een zekere
Zuidelijke of oriëntaalse sierlijkheid en ongewende losheid vertoonde, als de eenvoud
van zijn gebaar niet een groot aantal geraffineerde schakeringen verborg, zou men
Stokowski's methode van dirigeren bijna onpersoonlijk mogen noemen.
Wat hij ondertussen met die schaarse, haast onzichtbare bewegingen uitricht,
zweemt naar het ongelooflijke. Nauwelijks kende ik het Concertgebouw-orkest terug,
en niet dikwijls ook heeft het zo volledig de climax verwezenlijkt van een in al zijn
onderdelen niet te overtreffen zingend instrument, gelijk de componist dit droomt
als hij muziek wordt. Hoe lang immers is het geleden dat ik zo'n pianissimo hoorde,
ruisend door de stilte als zwevende vogel-vleugels in een zomeravond? Hoe lang is
't geleden dat ieder speler met zijn intiemste wezen bij zijn werk was, en een melodie
liet zingen alsof hijzelf in gelukkige vervoering haar had gevonden? En hoe lang is
't geleden dat ik zonder onderbreking een klank hoorde, transparant in al zijn
afdelingen, volmaakt harmonisch in al zijn elementen, expressief bezield tot in zijn
geringste en verborgenste factoren? Werkelijk: op het edelst denkbare plan van
technische en sonore voortreffelijkheid zette elkeen zijn ganse persoon in voor de
collectieve uiting van een duizendvoudig wisselende, onophoudelijk
bewonderenswaardige klank, dan weer stralend, dan weer strelend, en in alle
tussennuances, onovertroffen van luide of geheime pracht. Omdat ik zag met hoe
weinig moeite Stokowski deze algemene en algehele instemming verkreeg met de
muziek welke hij bedoelt, met de bewogenheid welke hij beoogt, moet ik wel
veronderstellen dat er een radiatie van hem uitgaat die wij leren kennen wijl wij haar
invloed zien, en zelf ondervinden, doch waarvan het mechanisme voorlopig
onverklaarbaar blijft. Wegens haar macht, en misschien wegens haar mysterie, plaatst
die radiatie de dirigent Stokowski ondanks zichzelf in het centrum van het zingend
geluid.
Qua musicus toont Stokowski zich even verenigd, even vertrouwd met het innerlijk
rhythme, de polsslag der gedirigeerde compositie als met de uiterlijke symbolen
daarvan, welke de componist tekent op een notenbalk. In eerste aanleg, schijnt me,
abordeert Stokowski een muziekstuk nimmer langs analytische weg. Hij laat het over
zich komen. Het nadert hem als een onverdeeld geheel van een speciale kleur, vorm
en intonatie. Het zal daarom altijd de eenheid behouden van een tak bloesem, of van
elk ander synthetisch beschouwd wezen dat boeit. Het zal daarom in al zijn
fragmenten, en in zijn ganse duur, zijn ganse structuur, de emanatie bewaren van het
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intrinsieke bestaan. Stokowski vergeet niet, veronachtzaamt niet het bouw-schema,
het skelet. Maar hij is er niet door gehypnotiseerd, gelijk de meesten zijner collega's,
die achter elke gestalte eerst het geraamte zoeken. Ook Stokowski richt zich naar
staande lijnen doch wat daartussen ligt verwaarloost hij nimmer. In de koers, in de
stroming ener compositie welke hij dirigeert, zorgt hij voor een doorlopende
continuïteit, en waar deze schijnbaar ontbreekt vult hij haar aan uit een peilloze
voorraad van eigen psychische energie. Hij isoleert nooit de culminatiepunten, zoals
dat heden dikwijls gebeurt, er storen bij hem dus nergens leegten of leemten in de
impuls; hij gaat nimmer te werk met horten en stoten; alles vloeit melodisch af en
aan, ook als de branding heftig golft; alles is daarenboven begrepen en gegrepen (wij
eveneens, zijn hoorders) vanuit een gezichtshoek waar de dingen verschijnen in hun
nobelste, redelijkste en betoverendste gedaante.
Een overtuigende inlichting over Stokowski's creatieve, muzikale vermogens werd
ons verstrekt tijdens het Adagio voor strijkorkest van Samuel Barber, Amerikaans
componist, geboren in 1910, dat hij hier gaf als noviteit. Compositorisch gerekend
heeft dit stuk ogenschijnlijk weinig belang. Maar Stokowski keek dieper in dit werk
dan wie ook van alle levende mensen op deze aardbol ernaar kijken kon, dieper
misschien dan Samuel Barber zelf, en hij maakte het tot een meesterstuk dat noot
voor noot dwong tot luisteren, en dat geleidelijk voortschreed naar een zenith, waar
ieder de gewaarwording kreeg van een onmeetbare jubel, van een opgetogenheid die
wij tevoren nauwelijks konden vermoeden.
En ik moet bekennen dat Stokowski de enige, de eerste dirigent is geweest, die
mij de mogelijkheid verschafte, vergunde tot een onmiddellijke en bijna volslagen
onderwerping (dit wil zeggen verrukking) tegenover de tweede symphonie van
Brahms. Het kost me niet weinig om te moeten aannemen dat ik me zolang vergist
heb. Maar ik zou mijn eigen waarheid verloochenen, als ik niet zei dat Stokowski
mij bewees hoe Brahms gedreven werd door hetzelfde verlangen als de componisten
die mij als goddelijk toespreken. Ik moet Stokowski danken voor dit eindelijk inzicht.
Alles wat mij sinds tijden voorgeleuterd is over Brahms verdween, terwijl hij die
tweede symphonie dirigeerde. De gratie, de bekoring, de warme huivering welke hij
opwekte uit die symphonie kan ik mij niet aangrijpender verbeelden.
Dergelijke afdoende impressies waren mij gemakkelijker bereikbaar in Debussy's
Prélude à l'après-midi d'un faune, en in de Liefdestovenaar van Manuel de Falla.
Sinds lang komt de juiste klank daar vanzelf. Ik zou wel willen weten of Stokowski
op langere termijn over dezelfde gelukkige suggesties beschikt. Waarom niet?
Eenmaal in ieder geval is hij, die 't volgend jaar zeventig wordt, een der twee of drie
dirigenten geweest, wier ontmoeting mij bracht tot een enthousiaste aanvaarding van
alles wat ons overkomen kan. Zulk een vast punt te blijken of te schijnen is de hoogste
lof, die men een mens kan geven.

De muzikale sleur
Dat het scenario van L'Enfant et les Sortilèges op het toneel onmogelijk is, zelfs met
de perfectste machinerie, hadden de auteurs Colette en Ravel kunnen weten toen zij
ongeveer in 1923 samen een opera gingen maken. Pas sinds de practijk hun vergissing
ruim bewezen heeft, kwamen verschillende bewonderaars tot de conclusie, dat een
voorstelling in concert-vorm de enige manier is om een der merkwaardigste
composities onzer eeuw van de schijndood te redden.
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Een proef in deze zin werd met steun van het Festival ondernomen door Willem
van Otterloo, de leider, de hernieuwer van het Residentie-orkest, en mag gewaardeerd
worden als het verdienstelijkste der goedbedoelde initiatieven, waarmee gepoogd is
belang te geven aan de muzikale sector van ons nationale kunstfeest. Maar hoewel
de uitvoering een merkbaar demonstratief succes vond te Amsterdam, geloof ik niet
dat het experiment de bestaansmogelijkheid getoond heeft van L'Enfant et les
Sortilèges in deze gedaante, en het applaus scheen mij meer een beloning voor de
moeite, besteed aan de technische verzorging, dan een uitdrukking van aesthetische
voldoening. En ook dit mislukken kon men te voren niet enkel gissen, maar met
zekerheid weten.
Want het cardinale probleem van Ravel's opera bleek geenszins opgelost, doch
aanzienlijk verzwaard. Het laat zich samenvatten in deze simplistische maar
onaanvechtbare formule: Wanneer men ziet hoe de tovenaar tovert, is er geen tover
meer, en waar geen tover is blijft niets over van de tovenaar dan een foef. Van het
vermogen der muziek om de illusie te wekken dat wij, automatische burgers, en alle
overige ogenschijnlijk mechanische lichamen, leven en bezield zijn, wordt door
Ravel het uiterste maximum gevergd. Reden te meer om elk der touwtjes waarmee
de marionetten bewogen worden te verdoezelen. Reden te meer om ieder touwtje
niet naar 't voorste plan te halen, zoals dat hier, op een concert-estrade, onvermijdelijk
gebeuren moest.
De hoofdpersoon van L'Enfant et les Sortilèges is een rijk kind van zes à zeven
jaar, nog bébé genoemd, dat geen huiswerk wil maken, daarvoor straf krijgt van zijn
moeder, daarom zich wreekt op de dure dingen en de dieren die de deftige kamer
meubileren van een landhuis te midden van een park, waarover die dingen en dieren
zich weer wreken op het kind in een serie van nachtmerries, om per slot een
moraliserend verzoenende hand te reiken, als bébé een medelijdende opwelling heeft
voor een beest dat door de beesten zelf gewond wordt.
Zulk gegeven accepteer ik reeds met tegenzin, omdat het wortelt in de ouderwetse
paedagogie en psychologie van een verleden tijd. Wanneer deze ‘baby’ op het
Concertgebouw-podium wordt gepresenteerd door een verblindend gedecolleteerde,
gracieuze dame, die met een dun stemmetje veel minder tastbaar zingt dan zij
verschijnt, ontsnapt me de laatste kans om me op gelijke tred te voelen naast dat
‘kind’. Wanneer Erna Spoorenberg, eveneens volgens de nieuwste mode uitgedost,
beurtelings een herderinnetje van antiek behangselpapier, een gemakkelijke leunstoel,
een vleermuis, een nachtegaal, het sprankelend vuur, de sprookjesprinses en een uil
zingt zonder van intonatie te veranderen, maar met de voortreffelijkste kunst, dan
ontlokt zij me alleen de vraag: waarom laten wij haar naar Wenen gaan, waarom is
er bij de Ned. Opera geen plaats voor zo'n uitstekende zangeres? Terwijl ik Laurens
Bogtman, in rok, achtereenvolgens en zonder mogelijk onderscheid, een staande
klok, een kater, een fauteuil, een boom hoor vertolken, heb ik enkel de impressie van
een goed zingen, van een magnifiek geluid, en dito bij John van Kesteren, in rok,
die verbeelden moest een theepot te zijn, een kikker en de dol geworden personificatie
der tafel van vermenigvuldiging. Qua toilet had alleen Noémie Perugia zich weten
aan te passen bij een onpersoonlijke situatie. Ofschoon zo realistisch mogelijk zingend,
lukte het haar niet een onderscheid te suggereren tussen de mama, het chinese
theekopje, de waterjuffer, de miauwende kat, de herder en de eekhoorn. Wie zal niet
het onvervulbare begrijpen van een dergelijke plicht? Maar het hinderlijkste van alles
was de windmachine, die het gesuis van boombladeren te vertolken had, en die men
aan een zwengel zag draaien op de rechter voorgrond van het podium, waar een
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onbekommerd en onwetend regisseur haar geplaatst had om de vogelgeruchten en
de andere geluiden te begeleiden van een nachtelijk bos in de maanschijn. Hoe is 't
mogelijk dat Van Otterloo zo een alle droom en illusie verstorend werktuig niet heeft
weggemoffeld? Ik kan daaruit slechts concluderen, dat enkel de geschreven noten
ener partituur zijn volle aandacht hebben, doch dat hij op hun zin en strekking
nauwelijks let. Er was pittoreskheid genoeg. Maar er was niet de minste illusie. Negen
tiende van de tekst bovendien verdween in het geluid van een orkest dat Ravel
geconcipieerd had volgens de dempende invloed welke uitgaat van de
schouwburg-bak.
Een andere oplossing echter van het probleem, dat gesteld wordt door L'Enfant et
les Sortilèges, bleef onbemerkt voor de Ravelianen, die deze feeërie, even onbruikbaar
met décors als op een kaal podium, willen behoeden tegen de vergetelheid. Waarom
heeft niemand eraan gedacht om het kostbare werk, met behoud van de ganse tekst
en de ganse partituur, te veranderen in een tekenfilm? De opera van Ravel en Colette,
bijna gelijktijdig ontstaan met de eerste creaties van Walt Disney, is zo intiem verwant
met de droom-wereld van het onbegrensde phantasma, dat zij daar ontsproten schijnt.
Deze solutie heft alle scenische bezwaren op van het libretto. De verhouding tussen
stemmen en orkest zou met mathematische nauwkeurigheid afgewogen kunnen
worden. Iedere instrumentale en litteraire toverij zou realiteit worden en haar geheim
bewaren. Men zou dan tevens de eerste tekenfilm hebben, die in elk opzicht ressorteert
onder het gebied der kunst.
Ik weet niet of een dergelijke onderneming in 't bereik ligt van het Hollandse
bioscoopbedrijf. Bij de musici vooronderstelt zij een dermate radicale breuk met hun
suffisante, internationale ambachts-routine, dat ik de voorslag laat voor wat hij is:
een illusie, zelfs in het land van Philips, waar een orkest van electronische golven
tot de mogelijkheden behoort.
Men verdraagt nog een beetje deze sleur, deze afwezigheid van inventie, wanneer
zij haar gewone gangetje gaat, gelijk bij deze vertoning van Ravel, want hier viel
nog altijd iets te leren. Maar ternauwernood kan ik anders doen dan haar verwensen,
terwijl ik een Mahler-herdenking bijwoon, zoals die gedirigeerd wordt door Otto
Klemperer. De faam beweert dat in zijn jeugd Otto Klemperer een vriend is geweest
van Mahler. Dit kan exact zijn. Het ongeluk wil hier dat ik Mahler zelf gehoord heb;
dat ik Mengelberg hoorde in de Tweede van Mahler, in de Kindertotenlieder met
Messchaert, - Mengelberg, die zijn eigenste zelf voor een overwegend deel had
geregeld naar het voorbeeld van Mahler. Het ongeluk wil ten overvloede, dat er van
Mahler's kant onafwijsbare voorschriften bestaan, die zeggen hoe zijn muziek
begrepen moet worden. Tot overmaat van ramp hoorde ik 't vorig jaar Leonard
Bernstein in dezelfde symphonie; Bernstein, die te jong is om Mahler gekend te
hebben, noch Mengelberg in zijn goede dagen, maar die met zijn intuïtieve genie dat
werk dirigeerde, alsof hij met Mahler en Mengelberg beiden vereenzelvigd was, en
zo totaal, dat hij mij de juistheid mijner herinneringen bevestigde door het veroorzaken
van gelijke impressies. Mahler was in de eerste plaats poëet, een zeer hoge poëet, in
de tweede plaats musicus. Hoe Klemperer zich eertijds gedroeg tegenover Mahler,
is mij nagenoeg onbekend en doet niets ter zake. Ik heb enkel rekening te houden
met heden. En vandaag kan ik slechts constateren dat iemand, die de muziek der
Kindertotenlieder aanpakt, alsof hij de verzen van Rückert nooit las, laat staan
meevoelend begreep, niet het flauwste idee heeft van Mahler's dichterlijke essens.
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Klemperer, zoals de overgrote meerderheid der hedendaagse componisten, is de
verbeeldingloze dorre anti-poëet. Hij kan niets meer dirigeren dan steriele noten.
Met honderden citaten uit Mahler's tweede symphonie zou ik dit verwijt kunnen
toelichten. Indien Klemperer trouwens Mahler naar behoren eerde, zou hij Kathleen
Ferrier geweigerd hebben als soliste. Zij zingt prachtig, zonder twijfel, even prachtig
als de kunstmatige Eva van Villiers de l'Isle-Adam, de machinale Eva, die een
grammofoon heeft waar het hart klopt. Niets, letterlijk niets, snapt zij van Rückert's
verzen, welke zij daarenboven uitspreekt als een pop, die slechts enkele syllaben
kent. Het was uitermate pijnlijk voor mij te moeten ondervinden, dat een Amsterdams
publiek met ovaties reageerde, alsof die hele boel echt was. Bij zulke manifestaties
van zelfbedrog, dat ik niettemin waardeer, omdat ik er een verlangen in voel, ontzinkt
mij alle hoop, ziende hoe het beste verlangen onbeantwoord blijft.
Volgens de sleur koos de impresario van het Holland-Festival Klemperer als dirigent
van Mahler, die veertig jaar geleden stierf. Jammer voor Mahler. Volgens dezelfde
sleur verzocht die impresario aan Felix de Nobel om met zijn ‘Nederlands Kamerkoor’
- fantastische naam - een vertolking te geven van twee buitengewoon merkwaardige
composities, welke op het keerpunt geschreven werden van een oude en van een
nieuwe tijd. Dat was muziek van Claudio Monteverdi, de Monteverdi, wiens muziek,
voor de eerste maal in de geschiedenis, een smart en een vreugde van het menselijk
lichaam wilde vertolken. De bedoeling om ons daarvan de gewaarwording te
verschaffen, was niet kwaad. Denk u eens het geluk van terug te keren tot uw eerste
werkelijke ontroering. En denk u even dat er milliarden jaren nodig waren in ons
zonnestelsel om die ervaring te beleven. Het had zo kunnen zijn. Maar het is niet zo
geworden. In een paar weken meende Felix de Nobel te kunnen weergeven wat de
opperste intelligentie en sensiviteit toenmaals bedacht. Hij bedroog zichzelf en ons,
zijn hoorders. Wij bleven lauw tegenover die vroegste muzikale emancipatie van de
individuele psyche. En tegen meug ervoer ik daarvan de nederlaag. Maar zonder
haar te aanvaarden.
Want deze teleurstelling was nog een consequentie van de sleur die ik verfoei.

De muziek en het volk
Het Hollandse Festival, genoemd de Kunstmaand Amsterdam, dat naast het
Holland-Festival vier weken lang gespeeld heeft in de Jordaan, is geen succes
geworden, en 't loont wellicht de moeite om te onderzoeken wat de mensen
weerhouden heeft daarheen te gaan.
Op het eerste gezicht zou men kunnen menen, dat de oorzaak ligt bij de
excentriciteit van het stadsdeel en het lokaal waar de concerten plaats vonden. Maar
dat is redeneren volgens de usanties van het gewone muziekbedrijf. Natuurlijk, de
Rozenstraat, waar men er ook binnenkomt, geeft een verpletterend getuigenis van
de geestelijke inzinking dergenen, die haar bouwden, en zelfs het toevluchtsoord
‘Ons Huis’, hoewel gesticht door brave lieden die medelijden hadden met de schare,
draagt de littekens ener verschrikkelijke gebrekkigheid, want van beneden tot boven
doet alles er killer aan dan een doodkist. Deze koude echter is eenmaal warmte
geweest, en wie dit bedenkt heeft er vrede mee; zijn verkleuming zet zich om in
bereidwillige verwachting van zo iets wonderlijks als het vullen ener hand, of lenigen
ener smart. Ja! Musici, die behoefte hebben aan voeling met het volk, konden nergens
beter terecht dan in Ons Huis, ofschoon elk geluid daar hard en stenig klinkt, vanaf
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de deur tot aan de nok, tot aan het zaaltje, waar de Jordaners uitgenodigd werden om
verkwikking te vinden voor de diverse grauwigheden van hun leven.
Maar zo goed als niemand van dat volk is gekomen naar de ‘Kunstmaand
Amsterdam’, en zelfs de overigen, die iets nieuws wensen, iets echts, dat geen prijs
heeft en dus weinig kost, bleken slechts zelden talrijk genoeg om dat kleine, kale
zaaltje van ‘Ons Huis’ een beetje vol te maken. Op de meeste avonden zag ik het
voor meer dan de helft leeg. Even half leeg bij dat goedkope, als menigmaal bij dat
andere, dure Festival.
Waarom die teleurstelling? Waarom die wrange indruk van: ‘als je 't ze bijna voor
niets geeft blijven ze nòg weg’?
Op risico van mij te vergissen en door te gaan voor een utopist, durf ik beweren,
dat de schuld van het fiasco niet te werpen is op de afwezige hoorders die altijd
ongelijk hebben, maar op de organiseerders die schijnen te vergeten, dat het aanbod
geregeld moet worden naar de vraag.
De omstandigheden zakelijk beschouwend lijkt het mij sinds lang zichtbaar, dat
de vraag naar wat wij noemen kamermuziek een gestadige daling vertoont. Deze
tendens was eveneens op het dure festival merkbaar. Ten dele valt hij te verklaren
uit het toenemend gebrek aan solisten die werkelijk en langdurig boeien, omdat zij
kunstenaars zijn, en geen acrobaten. Ten dele valt de geleidelijke devaluatie der
kamermuziek te verklaren uit een der hoofdstromingen van onze tijd, welke zich
meer dan in vroegere perioden der geschiedenis ooit het geval was, voornamelijk
getrokken voelt tot sensaties die het individueel bewustzijn verruimen door verbinding
met een zo wijd, zo onbeperkt, zo sterk mogelijk veld van magnetiserende werkingen.
Hoe weinig verzinsel deze constateringen bevatten, bewijst het feit, dat er telkens
een maximum toeloop was naar het zaaltje van Ons Huis, wanneer daar een orkest
optrad, zelfs in gereduceerde vorm. Nochtans leden ook die orkestrale ultvoeringen
aan een tekort. Zowel Roelof Krol als Bertus van Lier, die beurtelings het ensemble
der Omroep dirigeerden, hadden hun verschillende programma's slechts in onderdelen
gevarieerd, nummers herhalend welke niet uitmuntten door nieuwheid noch door
bijzondere aantrekkelijkheid. Misschien heeft deze methode ditmaal nog niet
geschaad. Ik geloof evenwel, dat zij niet zonder nadeel toegepast kan worden als
regel. Elk publiek zou spoedig een zekere armoede daarin bespeuren en vermijden.
Een verwisseling van solist is niet voldoende om schot te brengen in een tamelijk
afgespeeld programma. Want de muziek bezit een eigenaardigheid, waarvan elk
impresario zich rekenschap moet geven: haar emoties willen niet op korte afstand
aan elkaar getoetst worden; dit veroorzaakt bijna altijd belemmerende interferenties.
Spaarzame uitzonderingen daargelaten, dat spreekt vanzelf.
De organisatoren der Kunstmaand Amsterdam begingen de fout van de
samenstelling hunner programma's te belasten met een overwegende hoeveelheid
‘kamermuziek’. Zij verergerden deze handicap door enerzijds de piano (die in ‘Ons
Huis’ zeer slecht klinkt) abnormaal te bevoorrechten boven alle overige instrumenten,
door de solo-zang compleet te verwaarlozen, alsof die geen attractie meer heeft, niet
meer bestaat, en anderzijds door composities en vertolkers te kiezen, die weliswaar
verdiensten hebben, doch waarvan de radiatie te bizonder is, te weinig algemeen,
om aanspraak te mogen maken op een uitgebreid gehoor.
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Tot zulke composities reken ik in de eerste plaats de ‘Sonate voor twee piano's en
slagwerk’ van Bela Bartok, waarvoor mijn bewondering hier geuit werd, maar die
totaal onbruikbaar is in ‘Ons Huis’. Om velerlei redenen, van welke iedere gegist
had kunnen worden door een kind. Tevergeefs sloegen Geza Frid en Luctor Ponse
hun piano's zo kapot dat hun speeltuigen na enkele minuten nauwelijks nog
verdraagbaar waren voor een gezond oor. Het is mijn plicht deze begaafde artisten
te waarschuwen om hun gehele musiceren niet te laten beïnvloeden, en verderven
door die sonate van Bartok.
Als zij zich niet terstond vergewissen dat die compositie van Bartok uitsluitend
speelt tussen décors, onder een hemel, welke de surrealisten als ‘gevaarlijk’ betitelen
(in reële en in occultistische zin) dan raken zij voor de rest der muziek verloren. Dit
wil zeggen, voor alle muziek van eertijds, waarin de mens gezongen heeft met het
besef van zijn omgeving eenvoudig en onbevreesd te kunnen beminnen, zonder
achterdocht of zonder barre woede.
Onder de vertolkers die mij niet bestemd schijnen om zich te wenden tot de
menigte, tot het volk, reken ik ook een pianist als Kees Stokvis. Niet zozeer wegens
een techniek welke te dikwijls falend blijkt. Maar vooral omdat hij zich in 't hoofd
gehaald heeft om iemand als Liszt, iemand als Mozart, te willen voorstellen, tegen
de duidelijkste historische en biografische gegevens in, als verdorde droogstoppels,
waarbij niemand zich herinneren kan dat zij ooit groen gras waren, bloeiden en aren
droegen op hun stengel. Er zijn tegenwoordig niet weinig ‘vertolkers’ gelijk Kees
Stokvis, die zich verbeelden en die ons willen suggereren, dat de meesters van weleer
nooit een menselijke aandoening gekend hebben, en dat ze zo maar noten schreven
om op kunstige wijze papier te bekladden. Het staat zulke ‘vertolkers’ vrij om dit te
denken. Maar de impresario's van een festival ‘voor kleine beurzen’ moeten niet
wanen dat ‘het publiek’, ‘het volk’ vooral, de armoedigheid van dat pretentieuze
intellectualisme niet ruikt op kilometers afstand, en het niet ontloopt. Het ‘volk’ heeft
even goede smaak als instinct. Ga eens na, of ‘het publiek’ uit de productie der laatste
twee eeuwen iets liet voortbestaan wat geen bewondering verdient tegenover de
strengste critiek van kenners!
Er is bij de eerste opzet der Kunstmaand Amsterdam ook een bedoeling merkbaar
geworden om componisten als Beethoven en Chopin te ignoreren, eenvoudig wijl
‘het volk’ erop verzot is. Alleen Eberhard Rebling, een gulle, ongeveinsde
muzikanten-natuur, en Theo Bruins maakten uitzondering op een ostracisme, dat
geen zin heeft en tot niets dient. Integendeel. Het is enkel geschikt om mensen, die
er lucht van krijgen, op de vlucht te jagen voor het overige. Gelijk het dure Festival
leed ook dit goedkope aan een ietwat ruime dosis Mozart, en zoals ik reeds vroeger
schreef moet men met Mozart voorzichtig en zuinig zijn tegenover de publieke opinie.
Mijn emotionele herinnering raadplegend, hervind ik als blijvende resonans en
als vaste lichtpunten der Kunstmaand Amsterdam het Concert voor viool en hobo
van Bach (gespeeld door Paul Godwin en Haakon Stotijn), het magnifieke Kwintet
in C van Schubert (gespeeld door het Amsterdams Strijkkwartet van Nap de Klijn
met Regina Wijnalda in de tweede violoncel), het zeegroene Adagio uit Bartok's
Divertimento, gedirigeerd door Bertus van Lier, en de extra-avond van Alma Musica
in de Oude Remonstrantse Kerk, waar een Concerto van Vivaldi en menig gedeelte
uit Das musicalische Opfer wederom verrukt heeft. Dat is niet genoeg. Het spijt me,
dat er hier nog niemand verscheen om de vergeten schatten op te graven van Vivaldi,
die zonder twijfel een der geniaalste componisten was der achttiende eeuw.
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Veel profijt voor de levende muziek heeft ook het Kleine Festival niet opgeleverd.
De jongste compositie van Lex van Delden, ‘Een Amsterdams Lied’, op verzen van
Jan Campert, voor koor en piano, speciaal geschreven in opdracht van de Kunstmaand,
werd zó slordig aan het klavier begeleid door Felix de Nobel, die tegelijkertijd poogde
zijn Nederlands Kamerkoor te dirigeren, dat ik het voor onmogelijk houd om een
betrouwbaar oordeel te hebben over wat ik hoorde van een werk welks ordening ik
niet ken. Als gevolg van een speciale opdracht is zulk een resultaat op zijn minst
paradoxaal, en niet in geringere mate ontoelaatbaar dan de haastig samengeflanste
opvoering van Monteverdi. Felix de Nobel heeft ten dienste van een dubbel festival
zijn wagen te vol geladen om niet hier en daar in de soep te rijden. Een poos geleden
circuleerden berichten dat het Nederlands Kamerkoor met financiële moeilijkheden
kampte, en misschien heeft men hem door werkverschaffing steun willen verlenen.
Bij een dergelijke hulpvaardigheid echter is niemand gebaat. En men zal verstandig
handelen door in de toekomst beter te letten op een arbeidsverdeling die niet boven
de menselijke macht gaat. Dan raken koor en dirigent de kluts gemakkelijk kwijt.
Zoals bleek in de Five Studies van Antony Hopkins, de Yugoslav Folksongs van
Matyas Seiber en de twee Negro-Spirituals van De Nobel, welker muzikale waarde,
flauwe humor en voze sentimentaliteit de moeite deden betreuren die eraan verspild
werd.
Ik geloof dat hiermee verscheidene oorzaken van de decepties ener onderneming,
welke zelfs ‘het personeel’ der zeven aanzienlijke firma's die haar mogelijk maakten,
onverschillig liet en tot absentisme nodigde, objectief zijn aangeduid. Vloek niet,
zoals Hitler, tegen ‘die verdammte Objektivität’. Tracht er liever van te leren. Want
‘het volk’, dat maar zeer zelden zijn eigen stem hoort, noch in de kranten, noch in
de zalen waar kunst beoefend wordt, zou wel eens bevestiging willen hebben van de
verschillende waarheden die het voelt als echt in zijn binnenste, maar daarbuiten
bijna nooit erkend ziet, of te laat.

Onze geregeerde Toonkunst
Een poos geleden, te midden van het Festival, heeft het ministerie van O., K. en W.
een communiqué ter wereld gebracht, dat na veel wikken en wegen, meten en passen,
de situatie van de Ned. Opera en verscheidene orkesten beweert te regelen voor de
duur van één jaar, het seizoen 1951/1952, - en wie dan leeft, die dan zorgt.
Reeds deze beperking van tijdruimte belaadt het lang-bedisselde regeringsdocument
met een smet zó ernstig, dat men zou wensen de maker of de makers ervan aan de
veilige anonimiteit te kunnen onttrekken, om iemand persoonlijk verantwoordelijk
te stellen voor een gebeunhaas, dat op dit gebied gelijkstaat met vandalisme.1)
Want wie nog niet weet dat een Opera en een Orkest nooit behandeld kunnen
worden als een militaire pet, waar men een franje af- en bijdoet, moet zich liever niet
bemoeien met zulke zaken en een wijze van duimendraaien zoeken welke
onschadelijker is. Hij, die op een bureau en op een stuk papier het aantal orkest-leden,
het aantal koor-leden bepaalt, de orkesten dooreenhutselt, met hun dirigenten
omspringt als met tweede bedienden, een ballet ontslaat, een ballet opricht in een
andere stad dan waar de Opera gedomicilieerd is, en dat allemaal voor de tijd van
enkele maanden, om eens te zien hoe het loopt, zonder enig noemenswaardig profijt,
- zo iemand weet er absoluut niets van hoe muziek functionneert, hoe een ‘seizoen’
1) Vermeulen verliest hier de ministeriële verantwoordelijkheid uit het oog. Misschien bestaat
deze echter op dit stuk alleen in theorie. - Red.
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van concerten of gezongen toneel wordt voorbereid, hoe men een repertoire, een
programma vormt, hoe men repeteert, hoe men tobben en sjouwen moet, dag aan
dag, avond aan avond, om zichzelf te vergeten en de kunst haar part te geven. Hij
weet niet dat hij met zijn papieren plannen het complete muziekleven kan ontwrichten,
verlammen in minstens twee provincies. Het ergste is, dat niemand op O., K. en W.
zijn onwetendheid schijnt te vermoeden, dat iedereen hem laat betijen, alsof het een
fictief geval gold zonder nadere consequenties.
Het is zonder twijfel jammerlijk dat zo straffe termen gebezigd moeten worden
om te vermanen tegen een in de puntjes bekokstoofd ontwerp, dat wordt voorgelegd
door de regering. Maar de betrekkelijke lauwheid en vaagheid, waarmee dat
zogenaamde organisatie-plan is bekeken door de pers, zelfs door degenen die het
afkeuren, maken duidelijke uitdrukkingen en waarschuwingen noodzakelijk.
Of de auteur van dat communiqué zijn voornemens herroept, morgen of over een
jaar, interesseert me nauwelijks. Ik acht van oneindig meer belang of na een dergelijk
initiatief, dat helaas geen eerste mistasting is, die onwetende ambtenaar opnieuw een
beschermende hand zal vinden boven zijn hoofd, en of hij zal kunnen doorgaan met
het Nederlandse muziek-leven te verontrusten, te ondermijnen, en langzaam maar
zeker te verwoesten.
Iemand die voorstelt het koor der Opera, dat altijd onberispelijk is geweest, te
besnoeien (om een paar duiten te besparen) heeft geen besef van 't vak, en geen
respect voor 't zeldzame goede dat erin bereikt werd. Want bij alle opera's ter wereld
zijn de koren een ‘zwakke plek’. Hier daarentegen waren zij steeds een reden tot
bewondering. Dat kan die ambtenaar blijkbaar weinig schelen.
Iemand die voorstelt het reeds magere orkest der Opera te verdunnen, heeft geen
zier begrip van wat de geschreven noten eisen der partituren van 9/10 der
muziekdrama's welke vandaag nog geestelijke macht uitoefenen op de mensen. Onder
die werken zie ik geen enkel dat men zou kunnen schenden en verminken zonder
schade voor onszelf, en dus ook niet zonder nadeel voor de kassa, voor de recette,
voor het budget ten slotte van O., K. en W.
Iemand die voorstelt dat een dusdanig gediminueerd, vernederd orkest 150
opvoeringen zal begeleiden van het ‘gangbare’ répertoire (om de andere dag ergens
eentje) en dat het voor de rest van het jaar nog vijfentwintig maal zal hebben mee te
werken met koorverenigingen hier of daar op 't platteland, terwijl dat gehavend en
ontluisterd orkest der Opera inmiddels vervangen zal worden door het orkest der
Residentie, of door het orkest van Flipse, - de ambtenaar die zoiets durft verzinnen
bewijst dat hij niet de flauwste notie heeft van de voorwaarden onder welke muziek
gemaakt kan worden, en geen greintje contact met de psychologie van het publiek,
noch van de musici zelf die zulk een devaluatie te ondergaan krijgen.
Iemand die voorstelt dat het Residentie-orkest, of het orkest van Flipse, veertig
maal per seizoen zullen hebben in te vallen (zo maar, één-twee-drie, voor een taak
waaraan zij niet gewend zijn, waarvoor zij niet zijn ingericht) - zulk iemand toont
een volslagen onkunde of minachting tegenover de buitensporige inspanningen welke
ieder orkest zich per seizoen al te getroosten heeft om de kost te verdienen, om het
hoofd boven water te houden, en de muziek op een zeker peil. Wat hun dirigenten
daarvan denken werd hun niet eens gevraagd, alsof hun functie in een orkest van niet
meer betekenis is dan de rol van een loopjongen bij een kruidenier.
Iemand die met een stalen gezicht voorstelt dat de ballet-groep in Den Haag zal
wonen en de Opera in Amsterdam, ieder onafhankelijk van elkaar, ieder onder
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verschillende leiding, - zo iemand heeft niet de geringste kennis van de elementaire
vereisten ener enscenering, - of hij houdt zijn mensen voor de mal.
Iemand die niet weet dat orkest, koor, zangers en dirigent een organische
gemeenschap, een reële eenheid vormen, waarvan men het ene lidmaat niet kan
kwetsen zonder ook de andere te deren, - iemand die dit niet weet of negeert, heeft
minder bevoegdheid dan wie ook om zich te mengen in muzikale aangelegenheden.
De grove manier waarop hier orkest en dirigent openlijk en willekeurig
gedisqualificeerd worden door onbekwame bedillers, is nergens in 't buitenland
bestaanbaar, en als zij bestond zou geen enkel opera-gezelschap haar overleven.
Een afzonderlijke reden om zulke wanorden te betreuren en te duchten ligt in het
feit dat de muziek een technische kunst is waarvan slechts weinigen verstand hebben,
terwijl er onder deze weinigen zich nog te velen bevinden die liever de ogen in hun
zakken steken.
Het spreekt vanzelf, dat bij het schrijven dezer onvermijdelijke opmerkingen de
herinnering mij voortdurend achtervolgd heeft aan de debatten, welke vorige week
in de Amsterdamse gemeenteraad gehouden zijn over het Concertgebouw.
Een aantal zaken van het grootste belang schijnen mij na de gevoerde discussies
onomstootbaar bewezen.
Onder andere: Het Bestuur van het Concertgebouw, ofschoon de affaire
hoegenaamd niet rendeert en een hoop last berokkent, toont niet de geringste neiging
tot heengaan, noch tot scheiding tussen Gebouw en Orkest. Waarom niet? Het Bestuur
bedient zich van dat orkest op de meest onkiese, onelegante wijze. Het siert zich met
dat orkest zonder recht en tegelijk zonder enige contraprestatie. Het wil pronken met
dat orkest (zoals een ander met een renstal, een ander met een parelsnoer), maar
zonder kosten voor het Bestuur. Sommen gelds, uitdrukkelijk bestemd voor de
pensioenen van oude orkestleden, worden niet aan de gegadigden uitbetaald en elders
aangewend. Als dit snode geval opzien en opschudding dreigt te baren, gebruikt het
Bestuur een manoeuvre der laatste ure, waarvoor de ergste politicus in 't heetst van
een verkiezingsstrijd misschien zou terugdeinzen. Terwijl de Raad delibereert zendt
het Bestuur hem een telegram dat doet alsof de wanbetaling van recente datum is en
allang geregeld... met behulp van particuliere weldoeners, en dus tot schande van de
gemeente. De gepensionneerde orkestleden, die op een houtje moesten bijten, weten
beter. Doch dermate overtuigd is het Bestuur van zijn eigen voortreffelijkheid, dat
het geen schrik heeft voor de doorzichtigste voorwendsels. Alles wat in het verlopen
vorig seizoen verkeerd ging, is volgens dat Bestuur te wijten aan de ziekte van Eduard
van Beinum, die, tussen haakjes, gelukkig genezen is, tegelijk verjongd en gerijpt
door de beproeving. Elk deficit wordt nu driest geschoven op Van Beinums rug. Ook
het feit dat Raphaël Kubelik zijn aangegane verbintenissen niet nakwam. Zelfs het
feit dat het Bestuur zich wetens en willens driedubbele uitgaven bezorgde door Van
Kempen te kiezen als plaatsvervanger van Kubelik tegen de wettige verlangens in
van Amsterdam en Holland. Wat was het duurst in deze miserabele periode van
dubieuze redmiddelen en stompzinnig beheer van een kapitaal als het Amsterdams
Orkest? Men zal het nooit vernemen. Want volgens het getuigenis der
gemeente-accountants is de boekhouding van het Bestuur zeer moeilijk leesbaar.
Waarom? Een juiste boekhouding is altijd duidelijk.
De heren op O., K. en W., die zich gewelddadig en onbesuisd bekommeren over
de Nederlandse Opera, zouden niet kwaad handelen als zij even hun kostbare tijd
wilden besteden aan het bemerken, aan het verbeteren van toestanden, welke in het
Concertgebouw de redelijkheid trotseren en wellicht zelfs het fatsoen. Voor een
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doeltreffend ingrijpen is kennis der muziek hier niet noodzakelijk; alleen een beetje
realiteitszin. Wanneer zo'n poging tot eerlijkheid bij O., K. en W. zou ontbreken,
kan ik daaruit slechts afleiden, dat de Muziek (met een hoofdletter) maar weinig telt
tegenover de mentaliteit van degenen die zich met haar bemoeien als ignoranten.
Dat behoeft niet te gebeuren. Doch als zo iets gebeurt, zal het niets stichten dan
overal kwaad en onlust.

Na de dood van Schönberg
Als ik aan Schönberg denk, in het verleden of in het tegenwoordige, komt me
automatisch een stuk van de Johannes Verhulststraat voor ogen, die uitliep op de
achterkant van ‘het Gebouw’, waar toen een traliehek stond en een tuin. Het was
omstreeks 1914, bij de grote tweesprong der historie, dat Schönberg voor ons zijn
eerste concert dirigeerde. Hij had in die dagen nog geen noemenswaardige situatie
behalve onder ‘de wilden’ van het Münchensche tijdstrift Der blaue Reiter, Kandinsky
en Franz Marc, doch Mahler en Strauss interesseerden zich voor zijn muziek en dit
gaf Mengelberg aanleiding om hem hierheen te nodigen. De zaal was meer dan half
leeg, de meeste mensen lachten, schuifelden en snaterden, terwijl de Fünf
Orchesterstücke gespeeld werden, en wij, die ons de handen heet klapten, konden
elkaar in een ommezien tellen. Maar Schönberg kwam terug, en bleef terugkomen.
Zo'n uitdaging van de publieke, conservatieve opinie behoorde tot de mogelijkheden
omdat Mengelberg de baas was en niet bang voor risico. Dit had inconveniënten,
wijl hij ook bevriende mediocriteiten hierheen haalde; het had ook voordelen die een
tijd lang ruim daartegen opwogen en waarvoor we hem vandaag nog dankbaar zijn.
Uit deze periode heb ik een paar herinneringen, welke zich onafscheidelijk van
het idee Schönberg in mijn geheugen tekenden. Op weg naar Diepenbrock, die placht
te zeggen ‘voor mijn straf, omdat ik musicus ben, woon ik in de Verhulststraat’ vond ik bij zijn deur twee jonge mannen gepost, de een wat meer kastanje en rijziger,
de ander een beetje korter en donkerder, beiden ongeveer vijfentwintig jaar, tamelijk
onbeholpen van uitzicht. In 't portaaltje, aan de trap, kruist me Schönberg, die ik,
zelf nog maar een beginneling, geen recht hebbend op zijn aandacht, zwijgend salueer.
Boven, in de werkkamer, reikt Diepenbrock mij de hand, en vraagt me, half satirisch,
half geroerd: ‘Hebt u hem gezien, de meester met zijn leerlingen?’ Ik vernam toen
dat de twee jonge mannen, die ik als buitenstaanders ontmoette bij de ingang, reeds
hun legende hadden. Overal volgden zij de leraar. Maar nog niet ingewijd zijnde,
blijven zij buiten wanneer de meester geesten bezoekt van hoge rang. Schönberg
vindt dat vanzelfsprekend, en ook zij achten zulke eerbied hun gewone plicht. Zij
hebben nog zo goed als niets gecomponeerd. Onder regen of zon wachten zij gedwee
tot de meester is uitgepraat met een collega van gelijke orde. Hun naam was Alban
Berg en Anton von Webern. Dat zei me toen niets. Later, terwijl ik luisterde naar
Wozzeck en het vioolconcert van Berg, naar het trio, de quartetten van von Webern,
begreep ik dat alle drie, de meester in zijn heerszucht, de twee leerlingen in hun
onderworpenheid, gedreven werden door dezelfde neiging tot absolutisme. Bij de
meester was dat even natuurlijk als bij de leerlingen. Tot heden toe behield Schönberg
die totale macht, en zijn laatste discipel, René Leibowitz, draagt zijn in 1950
verschenen ‘Introduction à la musique de douze sons’ op aan ‘de geniale componist,
de onvergelijkbare meester Arnold Schönberg’. Ik geloof niet dat iemand in de loop
der hele muziekgeschiedenis ooit een hypnose heeft uitgeoefend, welke zo compleet
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was als gave, en zo gevaarlijk, zo schadelijk voor de critische vermogens en het vrije
onderzoek.
Mijn verdere ervaring met Schönberg was niet minder toevallig, en, voor mij
tenminste, een noodzakelijk tegenwicht voor de fascinatie die uitging van de
componist. Na de rumoerige première van de Fünf Orchesterstücke vertelde mij een
der orchestleden, met wie ik zeer bevriend was, dat een van de uitvoerders (een
trompetter) die twijfelde aan Schönbergs gehoorzin en hem op de proef wilde stellen,
tijdens een repetitie zijn ganse partij een halve toon getransporteerd had zonder dat
de dirigerende auteur noch iemand het merkte. Ik wist niet voor hoeverre ik zulk een
relaas als overdreven moest beschouwen of verzonnen, maar het liet een klem van
wantrouwen bij me achter. Men zal zich mijn verbazing kunnen denken, mijn spijt
en voldoening, toen ik ettelijke jaren daarna, in 1923, bij de eerste audities van Pierrot
Lunaire te Parijs, het authentieke, ontwijfelbare verhaal hoorde, dat Darius Milhaud,
die deze uitvoeringen leidde, gedurende 17 repetities de partij der clarinet per
vergissing had laten spelen in een andere toon dan waarin zij genoteerd staat, zonder
dat hij of iemand het merkte. Het fabelachtige experiment van onze Amsterdamse
trompetter moest dus niet enkel gerekend worden tot de mogelijkheden, maar tot de
waarschijnlijkheden.
Sedert toen was het harmonische systeem van Schönberg, en bovendien zijn
compositorische methode, voor mij veroordeeld. In een groot deel der muzikale
litteratuur ben ik daarna proeven gaan nemen om met rationele zekerheid te weten
tot welke graad bij oude en nieuwe meesters verschuivingen, willekeurige alteraties
van de klank bestaanbaar zijn zonder het uiterlijke wezen van die klank en tevens
de lijn hunner innerlijke gedachte merkbaar te beïnvloeden, onmiddelijk merkbaar
te verstoren. Ik heb toen bevonden dat geen van alle vroegere meesters, tot en met
Debussy, tot en met Richard Strauss, ook maar de minste afwijking toelaat, welke
niet onverwijld geconstateerd kan worden door ieder die een muziek-tekst leest en
begrijpt als een levende taal. Analoge experimenten, het zij opzettelijk gelijk dat van
onze trompetter, 't zij onvrijwillig gelijk dat van Milhaud, houd ik bij hen voor
ondenkbaar, en het lijkt mij niet dat deze mening ooit zal worden weerlegd. Uit zulke
waarnemingen heb ik daarom de algemene wet afgeleid dat elke natuurlijk gegroeide
muziek (middelmatig of geniaal, gecompliceerd of eenvoudig) tot in de geringste
onderdelen harer structuur een interne en externe logica bezit, welker verbintenissen
elkaar verantwoorden met een quasi mathematische dialectiek, zoals dat gebeurt in
de ganse organische en anorganische wereld. Meestal onbewust een dergelijke functie
vervuld te hebben en dergelijke gelijkenissen aan te tonen, is altijd een der
merkwaardigste, geheimzinnigste hoedanigheden geweest van de componist.
Dat Schönberg de eerste was die omstreeks 1910 brak met deze algemene wet, bewijst
zijn uitzonderlijkheid, zijn uitmiddelpuntigheid, en het belang zijner verschijning.
Hij desintegreerde de klank. En zoals de atoom-brekers, zijn tijdgenoten, is hij de
inleider geweest tot een nieuwe aera in de gebeurlijkheden van de mens en van de
wereld. Buiten twijfel corresponderen deze twee door iedereen onvermoede
phenomenen. Vanaf hun openbaring schenen zij mij fantastisch en onoverzienbaar,
maar dwingend en onvermijdelijk in hun consequenties. Wat mij betreft had ik bijna
de helft van mijn leven nodig om ze te peilen, te wegen, hun zin te bevroeden en
mijn conclusies eruit te trekken.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

Zodanige middelpuntvliedende kracht kon tot dusverre niet bewijzen dat zij
bruikbaar is voor mensen. Schönberg desintegreerde de klank. Het schijnt mij dat
het hem niet lukte de klank te reïntegreren. Stellig heeft hij alle vorige systemen
weggevaagd. Hij gaf echter een methode in de plaats die honderdmalen gemakkelijker
is dan de oude practijk. Want wie zich een paar dagen wil dresseren in het uitvinden
van twaalftonige series, zal ontdekken dat die techniek niet verder reikt dan de
kindsheid. Wie alle verdraalingen, omkeringen, verlengingen, verkortingen,
rhythmeringen en alle sonore combinaties heeft uitgebrouwd zijner twaalftonige
series, zal eveneens ontdekken dat hij nog niets kennen liet, in de eenvormigheid,
eentonigheid waar hij zich schijnbaar beweegt, niets van het altijd wisselend, altijd
richtend hart der mensen. Of steeds te weinig. Hij zal ontdekken dat dit weinigje niet
eens definieerbaar is, dat het vervangen kan worden door onverschillig welke andere,
tot flarden gescheurde klank, waar elke stem in elke toon doelloos, machteloos en
onmerkbaar kan worden toegevoegd, zonder de kilheid te wijzigen die daar heerst,
achter de bedenksels van het intellect. Deze verbrijzelde klank te reïntegreren in een
nieuwe verhouding en overeenkomstig het oudste verlangen (maar al de rest
verwerpend), zo is de taak, en misschien het vermogen, dat de componisten erven
van Schönberg.
Hij was in zijn lege uren ook schilder, en Kandinsky vond het niet erg dat zijn
penseel een tekort aan techniek toonde. Kijk naar het zelfportret van bijna vijftig jaar
geleden waarmee ik deze herdenking wil toelichten. Zo zag hij zich. Een verbijsterd
man. Een man, eenzaam op weg naar de toekomst.

De afbraak van de Opera
Vreemde dingen gebeuren er de laatste tijd bij de Nederlandse Opera en ze zijn nog
niet afgelopen. Men zou zo zeggen dat ons muziek-dramatisch instituut, met moeite
opgetrokken, door een geheime ziekte is aangetast en stuk voor stuk uiteenvalt. Men
verdwijnt er als in een detective-roman, met dit verschil, dat daarna niemand
informeert naar het slachtoffer noch naar de dader.
In 't voorjaar vroeg Dr Paul Cronheim om ontheffing van zijn taak als directeur.
Geen sterveling had er het vaagste idee van dat ze hem te zwaar op de schouders
drukte, maar hij vroeg zogenaamd zijn ontslag. Het werd hem zonder boe of ba
verleend, alsof hij al de jaren van groei der Opera een vijfde rad aan de wagen geweest
was, en men kon daarbij denken wat men wilde, doch niet veel goeds. Ik stond
aangenaam verbaasd, toen ik een poos daarna las dat hij tot secretaris herkozen was
der Maatschappij tot bevordering van Toonkunst, want de raarste fantasieën komen
bij je op na zulk een onverklaarbaar harakiri. Nu nog mis ik in de loge en de gangen
van de schouwburg zijn ronddwalende glimlach, zijn gemakkelijkheid van homme
du monde en geletterd mandarijn. Op de avond ener première was hij geëmotioneerder
dan zijn zangers. Ik had hem nooit iets te verwijten, behalve dat hij soms te veel geld
stak in de tierelantijnen van decor en costuum. Maar zij die hem zonder een groet
lieten vertrekken, prezen zijn royaal beleid, zij verdedigden het omdat men niet arm
mocht schijnen, en het vreemdste is, dat hij in zijn directeurskamer werd opgevolgd
door de man wiens barokke en overtollige spullen hem en de Opera het duurst te
staan kwamen, de heer Abraham van der Vies.
Kort na deze revolutie in het duistere serail verzocht een tweede medewerker de
opzegging van zijn contract. Vlak na een triomf in Gemaskerd Bal.
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Het was onze populaire Escamillo van Carmen, de Tereus van Philomela, onze
Rigoletto, Paljas, de terecht gevierde Theo Baylé, wiens rollen men maar hoeft op
te sommen om te zien hoe onvervangbaar, hoe onmisbaar hij is voor het repertoire,
voor het beginnend seizoen, en welk een tekort door dat verlies geschapen wordt.
Zijn verzoek om ontslag was zo zeldzaam onnodig, zo licht vermijdelijk, dat hij
temidden ener voorstelling gezeten op een stoel, door trawanten van de heer Abraham
van der Vies moest worden weggesleept, tot ontsteltenis van wie dat zag. Het spijt
me deze scène niet te hebben bijgewoond. Ik las erover in de kranten. Een gemengd
berichtje. Een overreden hondje van vijftig jaar geleden. Niemand kikte daar verder
over. Wat was er gaande in het donkere serail? Had Theo Baylé opslag gevraagd?
Verhinderden de snuisterijen van de heer Abraham van der Vies ons om op te bieden
tegen de Staatsopera van het schatrijke Wenen? Wij weten er niets van. Wij moeten
het maar accepteren en dat doen wij ook.
Want alles gaat zijn gangetje in het besloten Comité van een Bestuur, welks
personen niemand kent bij naam. Ik heb er naar gevraagd hier en ginds. Nergens kon
men mij nauwkeurig inlichten.
Hoe heten zij, de vertegenwoordigers van dat Bestuur? Welke zijn hun
bevoegdheden? Ik behoorde het te weten, maar ben niet wijzer dan de rest. Bestaat
dat Bestuur eigenlijk wel? Men zou er aan twijfelen. Het liet ook Otakar Kraus
vertrekken. Onze Scarpia uit Tosca, onze Pizarro uit Fidelio. Onze Vliegende
Hollander, van Wagner. De Engelsen nemen hem weer over. Hij zal voortaan zingen
in het Londense Covent Garden, na te Venetië een der hoofdrollen gecreëerd te
hebben van Strawinsky's opera. Wij verliezen twee baritons tegelijk, van de eerste
klas. Genoeg om het hele speelplan te desorganiseren. Wie zal hen hier vervangen?
We weten er niets van en het is October. Straks moet een affiche geplakt worden en
het scherm rijzen.
Juist toen, na die preluderende verrassingen, kwam het grootste nieuws: Paul Pella,
de enige dirigent op wie de Opera rekenen kon, had zijn ontslag ingediend en het
was aanvaard. Sinds geruime tijd reeds liepen er geruchten dat 't niet boterde tussen
Pella en het onbekende Bestuur. Waarom niet, dat bleef een raadsel. Maar een deel
der muziek-critiek, en voornamelijk het minst bevoegde, steunde een aanvankelijk
verborgen drijven, welks doel pas heden merkbaar is. Wat heeft hij in die tijd te horen
en te slikken gekregen, de goede Pella! Hij was het aangewezen hoofd van jut waarop
ieder naar hartelust mocht hameren. Het orkest der Opera heeft onder zijn leiding
nauwelijks ooit gedeugd. Er hoefde echter slechts een buitenlands dirigent te komen
en het ganse orkest was gemetamorfoseerd, bijna subliem. Crianter onrechtvaardigheid
beleefde ik zelden. Tienmaal heb ik op 't punt gestaan voor te stellen dat wij, critici,
eens geblinddoekt zouden luisteren, om uit te maken wie oren heeft, wie niet,
tegenover een onzichtbaar dirigent. Ik betreur nu mijn plicht verzuimd te hebben
door passief toe te zien hoe lichtvaardig en onmotiveerbaar de reputatie ondermijnd
werd van een kunstenaar aan wie ik op degelijke gronden nooit een der gebreken
kon verwijten welke ik bij de Ned. Opera had te constateren. Ik durf gerust beroep
doen op Hendrik Andriessen, componist van Philomela, en hem openlijk vragen, of
hij bij Pella, die zijn werk instudeerde, dirigeerde, ontoereikendheden bemerkt heeft
die wettigen dat een dergelijk musicus met een handige manoeuvre wordt aan de
dijk gezet, te midden van een crisis in de Opera, bij het begin van het seizoen, en
zonder iemand te hebben als enigszins gelijkwaardig remplaçant. Ook Jenoefa is
gemonteerd door Pella, en zeer voortreffelijk. Ook alle andere prijzen van
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uitnemendheid zijn sedert vijf jaren door de Ned. Opera behaald onder Pella's leiding.
Wat bewoog dan een mysterieus Bestuur om zijn dirigent listig te lokken naar een
hinderlaag waar hij zou sneuvelen? Heeft iemand van het Bestuur de vrijheid en de
moed om precies te vertellen hoe Pella's verwijdering het gewenste beloop kreeg?
De kolommen van de Groene staan voor hem open en zijn argumenten zullen objectief
worden gekeurd.
Maar in afwachting van dat antwoord moet een nog zonderlinger geval worden
gesignaleerd.
Onder de minstens vijftig meesterwerken, Franse, Duitse en Engelse, van het luchtige
genre (ik overdrijf niet; ik kan ze noemen) waarmee men een publiek trekt dat nog
de zomer en de vacantie in het hart heeft, koos de huidige directie der Ned. Opera
het slechtste, het oppervlakkigste, het afgesabbeldste van alle: Die lustige Witwe.
Vraag niet aan iemand die zich iets te herinneren heeft, van wie deze operette is. Hij
of zij zullen u zeggen, en misschien wel lachend achter hun mouw: Van Adolf.
Inderdaad. Hij is met Die lustige Witwe door het leven gegaan tot aan de dood. Hij
heeft ermee gedanst bij de Eiffel-toren, in Juli 1940. Op de beroemde wals. Lehár
was zijn lijfcomponist. Zij stuurden elkaar eerbewijzen, ieder wat hij te geven had,
als cadeautjes die de vriendschap onderhouden.
Dit is vergeten, niet waar? Weg met zo'n futiel bezwaar! Er is nog iets anders.
Sedert 1905, geboortedatum van die lustige weduwe, is elk hersenstel successievelijk
bestookt met haar fameuze refreintjes. Ze slopen door alle reten en niemand kon ze
ontwijken. Nooit is een geweldiger massa opium, in de vorm van gekweel en gekwijl,
van koddigheid en kotsigheid, over de wereld uitgegoten. Ieders horizon werd
beneveld door die zoete kwalm. Ieders vertrouwen is bedrogen achter die
bedwelmende sluier. Ieders droom van een bewoonbare aarde, van een aannemelijke
cultuur is er door geschonden, ontmoedigd of ontkracht. Achter dat weeë rookgordijn
bereidden gedegenereerde rekels hun misdrijven en dwaasheden. Eén componist ten
minste heeft zich gewroken op de verlammende laagheden der lustige Witwe. Toen
een landgenoot van Lehár, toen Bela Bartok, die liever in ballingschap en armoede
ging dan eerbewijzen te wisselen met Adolf, een symbool nodig had, bij 't schrijven
van zijn Concert voor Orchest, om uit te drukken hoe de taal van de diepste ziel
onderbroken en overschreeuwd is, tijdens zijn eindigend leven dat hij herdacht in dit
voor-laatste zijner werken, koos hij, met een reflex van het vlijmendste sarcasme,
het jengelende deuntje: ‘Da geh' ich ins Maxim, dort bin ich so intim’.
Men had gehoopt, in 1945, dat zulke vergiften ener miserabele, sentimentele,
gewetenloze, demoraliserende ontaarding en ontbinding niet zouden terugkeren. De
directie van de Ned. Opera heeft die smetstoffen nog eens voor de dag gehaald en
opgediend in het minderwaardigste servies. Het toonbaar en aanhoorbaar maken van
zelfs hoger gesitueerde operettes is een kunst apart. Hier, in dit beurs en parodistisch
ordinair milieu was niemand op zijn plaats, behalve Johan van der Zalm. Dit is
bedoeld als compliment, hoewel het er niet op lijkt. Te midden van al het onnatuurlijke
was hij de enige die paste. Zeker niet Louise de Vries in de titelrol. Men kan niet een
uitstekende Manon zijn, een Olympia, en tegelijk dat totaal onbeduidende Weeuwtje.
Met Van der Zalm was zij overigens een der twee stemmen die achtenswaardig
klonken. Chris Reumer leek voortdurend geforceerd en amechtig. De overigen waren
vocaal altijd dubieus, hoewel het septet van het tweede bedrijf dat ook een octet kan
zijn, door een deel der hoorders werd meegeklapt, alsof zij een vergadering
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bijwoonden van het Leger des Heils. De onverantwoordelijkheid kent geen grenzen.
Het decor van Theo Kurpershoek, een oude nieuweling, zal niet tentoongesteld
kunnen worden onder ‘De schilders en de opera’, als zo'n expositie ooit nog eens
verschijnt. Prullaria; en niet eens goedkoop. Het ballet huppelde, draaide en sprong
zoals gewoonlijk. Vooruitgang bestaat daar niet; zelfs geen oefening. Men meent er
dat een paar zwarte kousen en het optillen van een rok boven het ondergoed van een
linnenwinkel uit de Haarlemmerstraat voldoende zijn voor het dansen van een French
Cancan. Men vergist zich. Ook het onnozele kent geen grenzen. Over de aarts-flauwe
geschiedenis praten we maar beter niet. Over de mateloos gechargeerde regie
insgelijks. De dirigent André Rieu, die komt uit een brave oratorium-vereniging en
haar stijl, heeft nog ettelijke jaren nodig om te leren wat een wals is (ofschoon hij 't
beweert te weten) en om het orkest gevoeglijk te doen aansluiten bij het toneel.
Dikwijls sukkelden beiden op de afstand van een kwart seconde achter elkaar aan.
Het derde bedrijf (bij Maxim) werd van een onbeschrijflijk suffe dorheid, en geheel
verknoeid. Als 't Lehár niet geweest was zou het me gespeten hebben.
Aan 't eind, en onder loom applaus, een bloemenstalletje als op het Leidseplein. Mijn
oprechte condoleanties voor het Bestuur der Opera, voor onze cultuurwaarnemers
van O.K. en W., die zich enigszins met dit alles moeiden, vermoed ik.
Ondertussen spookt het resultaat al op van zo'n voortreffelijk beleid. Er wordt een
opvoering van Lohengrin aangekondigd met een buitenlands dirigent en een
buitenlands regisseur. Wat moet Lieftinck denken wanneer hij dit leest en overweegt?
Dat op zo'n manier wel iedereen een Ned. Opera kan beheren, met het subsidie van
een millioen.
Als dit het doel is dan zijn wij op de goede weg. En nogmaals mijn welgemeende
condoleanties, want werkelijk, het is treurig, zo'n snelle afzakking na een hoopvol
begin.

Een kans op muziek
Wat de Radio zou kunnen doen ten bate van de muziek, en wat de mensen met de
grifste dankbaarheid zouden zien gebeuren, is duidelijk gebleken door de twee audities
in concert-vorm van de opera La Forza del Destino (de Macht van het Noodlot) welke
de Vara in 't begin van September had aangericht om de vijftigste verjaring te
herdenken van Verdi's sterven. Beide keren is de grote zaal van het Gebouw tjokvol
gelopen, hoewel de opvoering werd uitgezonden door Hilversum.
Het enthousiasme waarmee een menigte hoorders de muzikale onderneming van
de Arbeiders-omroep beantwoordde, is des te merkwaardiger daar het gekozen stuk
niet behoort tot de beste der ruim dertig werken die Verdi maakte in de tachtig jaren
van zijn leven. De mensen weten dit sinds bijna een eeuw, en Verdi zelf wist het
ook. Omdat in 1862 de St. Petersburgse première maar een matig succes behaalde,
ofschoon de enscenering honderd duizend toenmalige guldens gekost had, zette hij
zich in 1869 aan een revisie voor de Scala van Milaan, en wijl hij beroemd was
maakte La Forza del Destino in haar tweede vorm een rondgang over de theaters van
Europa. Maar nergens verwekte het werk gelijke graad van blijvend hernieuwbaar
magnetisme als de Trovatore, de Traviata, Rigoletto, en nergens kon het zich
handhaven.
De grondoorzaak van dat dubbele échec kwam gedurende de uitvoering van Vara
open te liggen en bloot. De fout zit niet in de libretto, want het is honderden malen
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bewezen dat dezelfde tekst aan de ene componist een triomf bezorgt, aan de andere
een fiasco. De fout zit altijd in de muziek. Het quantum effect ener opera, symphonie
of sonate laat zich zeer gemakkelijk analyseren. Hier, in La Forza del Destino, was
het soort van electriciteit welke ons lichaam opvangt uit de ruimte of produceert uit
zichzelf (vermoedelijk beide tezamen, maar dit weten wij nog niet) en welke door
een componist wordt omgezet tot klank, hier was die mysterieuze energie sporadisch
met ongeveer voldoende intensiteit voorradig. De momenten echter waar een vonk
kan springen, zijn te schaars en door te grote afstanden gescheiden. Wanneer een
spanning zich ontladen heeft, duurt het te lang voordat de stroom zich genoeg versterkt
om weer over te slaan. De herlading van zo'n electric body, gelijk Walt Whitman al
zei, is een van de geheimzinnigste, schijnbaar willekeurigste operaties welke het
menselijk organisme verricht. Maar ieder die bij La Forza del Destino was, heeft
kunnen constateren dat de accu van Verdi te snel leeg liep, zich te traag vulde. Geen
enkel décor kan zulk een defect verhelpen of verbergen. Men krijgt langzamerhand
de impressie van een reis door een woestijn met enkele oases, die te ver uit elkaar
liggen, en die een teleurstelling werden wijl het teveel moeite kostte om hen te
bereiken.
Niettemin hebben duizenden geluisterd met de stilste aandacht en met een complete,
goedhartige deelneming, ofschoon zij weinig van de tekst verstonden en de
verscheidene episoden van een romantisch verhaal, vol catastrophen en ontsteltenis,
nauwelijks konden begrijpen, noch volgen. Door niets ook werden dat begrip en
beleven van een buitensporige tragedie vergemakkelijkt, want als de vertolking
degelijk was en tamelijk accuraat, zij was daarom nog niet exact en tennaastebij
goed. Het geheel speelde en zong op een onwerkelijk, academisch plan, alsof ieder
schools zijn les opdreunde uit een boekje. Wie der hoorders, die de ‘korte inhoud’
niet las (of hem vergat, want hij is verbazend ingewikkeld) zou ooit vermoed hebben,
dat er bij 't eerste bedrijf reeds een dode valt, en dat het tweede niet in een slaapkamer
plaatsgrijpt, gelijk het voorgaande, maar in een Spaanse dorpsherberg van omstreeks
1750? De solisten waren niet slecht, en bijna boven de middelmaat, doch zo
overdreven onpersoonlijk, dat men voortdurend last had om hen van elkaar te
onderscheiden, en ten laatste niet meer wist wie van de zangers op het podium nog
leefden, want in de loop der handeling sterven er vier. Alle recitatieven, wat er ook
verteld werd over moord, verliefdheid of razernij, werden afgehakkeld op dezelfde
lijzige, neutrale toon, alsof die dramatis personae zich in een kerk bevonden waar
het rozenhoedje wordt opgezegd, of medewerkten aan een oratorium op een bijbels
onderwerp dat van nature (hoe is 't mogelijk!) de uren verandert in verveling. Ook
het Radio Philharmonisch Orkest en het Omroepkoor waren niet slecht, zelfs goed
doorgaans; enkel maar erg zwaar op de hand, technisch waardeerbaar, doch
bevreemdend nietszeggend, onbeweeglijk, alsof de zaak hun nauwlijks aanging. Het
spreekt vanzelf dat iemand die de nodige affiniteit heeft met de primitieve, felle aard
van Verdi, deze onbeduidendheden voor een belangrijk deel had kunnen omtoveren
in levende, pakkende klank. Zo iemand ontbrak. De dirigent stond vermeld onder de
naam Argeo Quadri. Ik weet niet hoe en waarom hij hier kwam. Hij dirigeerde
kapelmeesterig, overeenkomstig de som der indrukken welke ik beschreef: netjes,
nauwkeurig, met de gebruikelijke Italiaanse nuances, doch zonder finesse, zonder
een greintje inspiratie of fantasie. Als Verdi hem gehoord had zou hij hem
waarschijnlijk aan de deur hebben gezet. Mocht de directie der Ned. Opera haar hoop
vestigen op deze reeds uitgedoofde musicus, gelijk zij schijnt te wanen dat Vittorio
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Gui tijdens het Holland-Festival wonderen gedaan heeft in Gemaskerd Bal, dan zou
nu een voorspelling passen die slechts ongunstig luiden kan.
Hier een kort intermezzo: Velen onzer hebben nog meegemaakt hoe Cavaliere de
Hondt, met zijn prehistorische bakkebaarden, een Italiaanse troep samenraapte. Hij
ging ze zelf zoeken. Hij had maling aan concert-agentschappen en hun cliënten. Zijn
décor was summier en meestal rommel. Op de planken had hij zes of hoeveel vrouwen
en mannen met onbekende namen; in de orkestbak dirigeerde een zekere kerel van
wie nooit iemand gehoord had. Maar hij sloeg vuur uit zijn zangers, en binnen een
week waren allen beroemd. Dit was het goede systeem. Is zo iets onmogelijk
geworden in het hedendaagse Italië en op de rest der wereld? Bestaan er enkel nog
maar vermoeide of bezadigde conformisten? De muziek-exploitanten willen ons dat
doen geloven. Doch de uitingen van alle overige kunsten leveren op die
voorstellingswijze een flagrant dementi, en 't zou zonderling zijn als enkel de muziek
zieltogend was.
Ondanks deze verschillende ontgoochelende factoren echter, die het slotresultaat der
uitvoering van La Forza del Destino verkleinden, moet ieder, wie de muziek ter harte
gaat, wensen dat de Vara een juiste conclusie trekt uit de toeloop ener menigte, die
door haar aandacht en dankbaarheid haar verlangens toonde en haar noden. Openbare
muzikale manifestaties als deze, zelfs als zij niet helemaal lukken, mogen niet schaars
blijven. Zij hoeven niet bepaald te worden door een toevallig jaartal van herdenking.
Zij kunnen zich uitstrekken over het ganse gebied der muziek-geschiedenis, waar
zoveel kostbare schoonheid vergeten ligt omdat de concert-praktijk verstarde in een
bijna automatisch machinale wederkeer van befaamde nummers. Deze dikwijls
perfecte doch haast onveranderlijke museum-cultuur zou de Vara kunnen
verlevendigen. Als ik moest opnoemen wat er in de courante muziek-beoefening
wordt veronachtzaamd, kwam er geen eind aan de lijst. Zoveel folianten van opera's,
oratoria, cantaten, mooi gedrukt, veilig geborgen in boekenkasten, en elke maand
proper afgestoft, - maar die nimmer klinken! Een voornaam koor als dat van het
Amsterdamse Toonkunst heeft daar geen interesse voor, en trouwens ook geen
dirigent. Onze orkesten hebben er geen tijd voor en geen geld, want ze moeten
zwoegen, wegens de magerheid der subsidies, om de kop boven water te houden.
De Radio heeft tijd en geld. Haar orkest reist niet naar alle hoeken van het land. Haar
koor, prachtig genoeg om te menen dat het gerecruteerd is uit beroepszangers, blijft
in verhouding tot zijn waarde en zijn mogelijkheden, te dikwijls ongebruikt. Ten
minste in 't openbaar, in directe gemeenschap.
Als de Vara op dit terrein een leider had met genoeg kennis, genoeg inzicht, genoeg
initiatief, genoeg gezag om dergelijke kansen te benuttigen, zou zij in weinig tijd
Nederlands muzikaal prestige kunnen hernieuwen. Zij zou ontdekkingen doen. Zij
zou onze hele muziek kunnen verjongen. Zij zou de basis, de reserves kunnen leveren
voor een Festival, dat wegens zijn ongekende originaliteit nergens zijns gelijke vindt.

Vier volksconcerten
Het is een moeilijke tijd geweest, de weken, de maanden dat Van Beinum ziek lag.
Zodra de bevindingen van het eerste doktersonderzoek bekend werden, moest de
vraag rijzen of de dirigent nog ooit zijn vroegere arbeid zou kunnen hervatten, en
zolang de twijfel duurde, heeft ieder die met muziek omgaat haar toekomst donker
ingezien. Want nauwelijks was Van Beinum gedeerd, en misschien onherstelbaar
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gedeerd, of plotseling merkte men met schrik in welke mate hij hier, en nog voor
lang, onmisbaar blijft. Het feit, dat bij onze tegenwoordige omstandigheden een
aantal personen onvervangbaar zijn, wordt door prof. dr Bernet Kempers treffend
gesignaleerd in het artikel waarmee Preludium de nieuwe jaargang opent.
Omdat de schrijver het geval enkel beschouwt onder een zakelijke gezichtshoek
- (in zijn mogelijke consequenties voor onze cultuur en onze internationale positie
op muzikaal terrein) - wil ik even zakelijk als 't kan, de redenen aanduiden waarom
Van Beinum op dit ogenblik onontbeerlijk is voor ons, en nu reeds ter overweging
geven wat ik gezegd zou hebben wanneer hij niet ware teruggekeerd.
Naar de buitenkant beoordeeld is Van Beinum een der uiterst zeldzame dirigenten
die niet de maatstrepen en maatdelen dirigeert ener muziek, doch de melodie, welke
tussen de maatstrepen (onvermijdelijk kwaad voor de componist) gevangen zit.
Zonder iets in het rhythme of in het metrum te wijzigen, herstelt hij de vrije golving,
de continue vloeiing van het gezang dat hij leest en hoort alsof de verticale lijnen
die het snijden, niet bestonden. Ook in het plan, in de bouw ener compositie zoekt
hij en dirigeert hij voornamelijk de loop van een verborgen melodie welker op en
neer gaande welving grafisch zou kunnen worden uitgetekend. Hij scandeert nimmer
de ‘voeten’ van het muzikale vers; hij doet het zingen. Deze opvatting van het
dirigeren is door enkele theoretici beredeneerd (o.a. door Vincent d'Indy en Maurice
Emmanuel in Frankrijk), doch Van Beinum behoefde ze desnoods niet te kennen.
Hier bij ons werd zij in princiep reeds toegepast door Willem Mengelberg, die zich
op dit punt nooit om theorie bekommerde. Zonder lessen van Mengelberg gekregen
te hebben, en zonder zijn leerling genoemd te kunnen worden, is Van Beinum zijn
voortzetter, en tot dusverre de enige. Met alle voordelen die een moderner,
geraffineerder en veelzijdiger temperament trekken kan uit een intelligent begrepen
voorbeeld en een goed beheerde erfenis.
Naar een andere zijde van de buitenkant bekeken is Van Beinum de dirigent die
aan elke klank van het orkest de meest eigen, de meest gevarieerde, de meest
sensitieve, de meest waardeerbare gestalte en uitdrukking verleent.
Een orkest, afwachtend gerangschikt op een podium, is (zonder beeldspraak) te
vergelijken met het palet van een schilder, als wij ten minste ons willen herinneren
dat de kleuren welke rood, geel of blauw heten slechts conventionele namen zijn van
verschillende trillingen. In elk geval, zoals ieder schilder anders werkt met hetzelfde
palet, zo haalt ieder dirigent een anders klinkend resultaat uit hetzelfde orkest. En
als ik niet zal beweren dat Van Beinum onovertrefbaar is in de afzonderlijke
aanwending der diverse instrumenten-groepen en in de duizendvoudige
nuanceringsmogelijkheden hunner combinaties, vast en zeker wordt hij bij deze
arbeid heden door niemand overtroffen, en slechts door twee of drie op de ganse
wereld geëvenaard. Theoretiseren over deze singuliere gave is even hersenschimmig
en overbodig als theoretiseren over het gebruik van een palet. Tijdens alle onderdelen
ener seconde hangt het bereikte af van bijna onmerkbare kleinigheden in toets en in
bedoeling. Ik vermoed dat Van Beinum zelf nauwelijks weet hoe hij het doet, en zich
ten hoogste approximatief rekenschap zal kunnen geven van zijn methode. Maar qua
verscheidenheid, eenheid, pracht en bekoorlijkheid, zeldzaamheid van geluid, is wat
hij verwezenlijkt totnutoe meest zo goed als onnavolgbaar.
Van de binnenkant bezien situeer ik Van Beinum onder de roekelozen die zich niet
sparen, ook als zij weten dat zij het zouden moeten. Je eigen persoon in direct contact
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te brengen met de muziek van iemand die de dingen voelt gelijk ze zijn, is altijd een
hachelijke onderneming. In een nacht, terwijl we samen naar huis gingen na een
bijeenkomst op het atelier van Leo Gestel, sprak me daarover Evert Cornelis. Hij zei
me: ‘Als je elke keer je helemaal zou geven, was je binnen een jaar kapot.’ Hij is
niet oud geworden, Evert Cornelis, en waarschijnlijk omdat hij zich te dikwijls gaf.
Weinig lichamelijke constituties zijn bestand tegen dat vuur. Maar wat te doen, en
hoe eraan te ontsnappen als je de muziek die je ‘speelt’, ondervindt tot in de diepste
vezelen van je organisme? Op een avond ben ik naar de ‘solistenkamer’ gegaan om
Van Beinum te danken voor een ontvangen verrukking. Het was na Das Lied von
der Erde. Hoewel het laatste deel, zoals ieder weet, lang en rustig eindigt, vond ik
de dirigent onder een wijde jas sidderend over lijf en leden als een renpaard na een
harde wedloop. Terwijl ik met hem herdacht wat mij had aangegrepen, sprongen de
tranen hem uit de ogen. Ik heb toen begrepen met welk een heftigheid hij de innerlijke
klank ener muziek ervaart. Ik voelde mij verschrikt de woorden in het geheugen
komen van Evert Cornelis.
Deze dus zijn de redenen waarom ik Van Beinum voor onwaardeerbaar houd:
omdat hij onder de dirigenten zijner generatie het volledigste, het fijnst bewerktuigde
mechanisme incarneert ten dienste van het Orkest, van de muziek.
Hoe zullen wij hem, geheel genezen teruggekeerd, van nu af verder gebruiken? Hij
werd weer dezelfde als vroeger. Zullen wij voortgaan met deze kunstenaar, die
onmisbaar is, uit te putten door overladen arbeid, en daarenboven te knellen in
enerverende, eindeloze zorgen over de kwestie, wanneer hij en zijn Orkest onder
rechtvaardige en nuttige statuten hun taak zullen mogen vervullen? Met een beetje
goede wil kunnen de sinds jaar en dag trainerende discussies tussen de N.V. Het
Concertgebouw en Het Orkest binnen een week gesloten zijn. Waarom ontbreekt dat
beetje goede wil, en bij wie? De tijd van slepen en talmen is ruim voorbij. Het werd
meer dan urgent om Van Beinum een geregeld helper toe te voegen die hem het werk
verlicht, en die, zich bruikbaar ontwikkelend in Van Beinums school, onze beste
traditie (uniek in de wereld) voortzet. Dat de huidige directeur van het Concertgebouw
deze noodzakelijke voorziening verwaarloosde, bewijst afdoende zijn grondige
onbekwaamheid voor de functie welke hem bij toeval ten deel viel. Zal men hem
door middel van intriges en geharrewar zijn ambt laten waarnemen tot alles ontredderd
is? Willem Mengelberg, in de krachtigste periode van zijn leven (tot aan 1920)
beschikte over twee helpers: Dopper en Evert Cornelis. Bovendien over een aantal
gastdirigenten. De financiën van het Concertgebouw waren toen, met luttele subsidie,
niet labieler dan nu, de zalen dikwijls half leeg, en het orkest ordentelijk gehonoreerd.
Tegenwoordig met één dirigent, met volle zalen, met een vertiendubbelde subsidie,
met een bijna elke avond verhuurd Gebouw, en met een normaal gesalarieerd orkest,
zijn de financiën der N.V. zogenaamd ronduit slecht. Daar moet iets zo verkeerds
gebeuren dat het een openbaar onderzoek en een openbare verklaring eist.
Bij de zeer betrekkelijke vrijheid welke Van Beinum heden geniet in Het Gebouw,
is het hem gelukt twee dirigenten op ons podium te brengen die zonder zijn wens
hier stellig nooit waren verschenen. De eerste is Jan Felderhof, die een symphonie
dirigeerde van eigen maaksel. Zij had wegens haar eentonigheid, wegens een
duidelijke machteloosheid om te zeggen wat hij bedoelde, of wat de hoorder boeien
kon, niet veel belang. Van Beinum, dertig jaar geleden, componeerde ook een
symphonie, die beter is en die hij achterbaks hield. Maar als dirigent van zijn eigen
mislukt product toonde Jan Felderhof een kwasi natuurlijke behendigheid in het
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leiden van een orkest. Het zou zonder twijfel de moeite en de kosten lonen om te
weten wat hij waard kan zijn als vertolker van de meesters die hij tot voorbeeld koos.
Men gunne hem deze kans.
De tweede was Paul Hupperts, de dirigent van het Utrechts Orkest, aan wie vorig
jaar, bij het jubileum van de K.R.O., door de directeur der N.V. Het Concertgebouw
de gunst geweigerd werd om Van Beinum te vervangen. J'appelle un chat un chat et
Rolet un fripon, zoals Boileau zei. Aan het hoofd van ons Amsterdams orkest bewees
Hupperts een uitstekend technicus te zijn. Ik heb bij hem geen enkel der hinderlijke
feilen bemerkt welke ik te horen kreeg van een Süsskind, van een Markewitsj, van
verscheidene anderen die zich sparen en die de laatste jaren voor duur geld en zonder
artistieke voldoening hun staf of hun hand zwaaiden over ons Orkest. Geen der
instrumentalisten die de wenken van Hupperts te volgen kregen, zal mij dat kunnen
tegenspreken. Alles was technisch in orde. Wat het uiterlijk gezicht der muziek
betreft, mankeert Hupperts niets. Zijn innerlijk gezicht op een compositie, en ook de
techniek daarvan, kan hij in weinig tijd verwerven door een samenzijn met Van
Beinum, die hem onmerkbaar leren zou wat hij nu nog niet weet: Dat tweede gezicht
op een compositie, de heimelijke betekenis der geschreven noten.
Gij ziet hoe eenvoudig alles zou kunnen zijn. Van Beinum was dezelfde in de
Oberon van Weber, de Phantastische van Berlioz, de symphonieën van Haydn,
Mozart, Brahms; in het door Willem Noske prachtig gespeelde, zelden gehoorde
Concertstuk voor viool van Henriette Bosmans, in het even romantische concert voor
piano van Rachmaninoff waar Johan van den Boogert zijn eerste worp gegund en
zijn eerste triomf geschonken werd door een Amsterdams gehoor.
Laat Van Beinum dirigeren zoveel hij kan. Maar moedig hem niet aan, verhinder
hem om zich te verteren. En denk af en toe aan wat er hier zou zijn als hij er niet
meer ware.

Aan de bestuurder van de Opera
Als vervolg op mijn beschouwing over ‘De Afbraak van de Opera’ heb ik
rechtstreekse en zijdelingse betuigingen vernomen van instemming en van afkeuring.
Onder deze laatste bevond zich een schrijven van Theo Kurpershoek, wiens decors
voor Het Lustige Weeuwtje door mij in zeer onwaarderende termen werden vermeld.
Het was een protest, welks toon, ofschoon verbolgen, een eerlijk gesprek niet
onmogelijk maakte, en mij aanspoorde tot een antwoord dat aldus luidde:
'Zeer geachte Heer Kurpershoek,
Alle respect voor uw brief van 30 Sept.
Wij zouden samen een nuttige discussie kunnen beginnen. U hebt het vermogen
een persoonlijke gekrenktheid te negligeren. Mij ontbreekt niet de liefde voor de
muziek en ik heb de wens om de dingen zakelijk en helder te zien.
U verwijt mij "onjuistheden" en "uit de lucht gegrepen beweringen", waarvan
volgens u mijn artikel wemelt.
Wilt u mij zeggen welke deze zijn? Ik ken ze niet. Ik zal ze erkennen als het moet.
Mijn stuk over de Afbraak vertolkte impressies zoals elke buitenstaander ontving
die geen speciale inlichtingen kreeg. Ik ben één van die buitenstaanders.
Het was uw taak niet om mij te weerleggen, meent u. Maar wat u mij verwijt geeft
u een plicht, welke niet boven uw bereik ligt. Als de bestuurders der Opera mijn
bedenkingen redeloos oordelen, of ongegrond, zullen zij u ongetwijfeld de argumenten
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willen verschaffen om uw beweringen te staven. Wij zouden zo tot klaarheid kunnen
geraken. Dat hoop ik tenminste; want in dergelijke regionen werd het sinds lang
gewoonte om bezwaren stilletjes te verwijzen naar de papiermand.
Een eerste druppel van de spreekwoordelijke beker is voor mij geweest dat de
Ned. Opera afzakte tot de Lustige Witwe. De tweede was, dat onze Opera, zonder
Cronheim, zonder Pella, beiden tijdig en handig verwijderd - (ik weet dat C. in een
kamp zat; waar P. zich redde weet ik niet) - een paradoxaal lustrum gaat vieren onder
leiding van een Duits dirigent die op voet van jij en jou stond met Hitler.
Dit is erger dan een vergissing, erger dan een fout.
Nu Gij, Kurpershoek, van kunstenaar tot kunstenaar, zoveel gij wilt. Een beetje
ook, als ik het vragen mag, van mens tot mens, want dat lijkt mij even nodig.’
Na dit verzoek, gedateerd 4 Oct., ontving ik van Kurpershoek, dato 9 Oct. een
uitvoerige repliek, welke tot mijn spijt geen enkel element bevatte waarmee een
discussie op doelmatige wijze kon worden voortgezet. Hij recapituleert nog eens de
gebeurtenissen, die bij mij een indruk wekten van afbraak, en beknibbelt een beetje
de juistheid mijner bewoordingen. Ik had b.v. niet moeten zeggen dat Baylé door
‘trawanten’ van de heer Abraham van der Vies in de coulissen gesleurd werd. Maar
als ik gezegd had ‘personeel’ of ‘employés’, zou dat minder zonderling geklonken
hebben, en minder hard? Baylé is van het toneel gesleept. Hij wilde weg van de
Opera en tegelijk niet weg. Wie heeft daar iets van begrepen en wie begrijpt daar
totnutoe iets van? Zijn we onmondige kinderen? Baylé heeft geen enkel journalist
ter hulp geroepen en niemand is naar hem toegegaan. Ook ik niet. Kwasi omdat ik
neutraal wilde blijven, gelijk iedereen, waar ik ten minste verontrust, waarschijnlijk
verontwaardigd had moeten zijn. Want het eerste wat ik na afloop van die
tragicomedie had te constateren, was, dat wij met ons allen een groot zanger zagen
vertrekken met minder leedwezen dan vijftig jaar geleden een overreden hondje,
terwijl we niemand hebben om hem te vervangen. Men had hem niet los moeten
laten. Al ware hij honderdmaal in het ongelijk (ik weet daar niets van) men had hem
hier moeten houden. Inplaats van hem gewelddadig te verwijderen.
Kurpershoek gelooft dat deze dwaasheden nog gebeurden onder directie van
Cronheim. Mogelijk. Toegegeven. Of ze plaats vonden tijdens Cronheim of onder
zijn opvolger, doet niets ter zake. Ik bejegende Cronheim nooit als ware hij een heilig
boontje. Terwijl Abraham van der Vies regisseur bij hem was, heb ik Cronheim
dikwijls genoeg zijn vrijgevigheid, zijn luchthartigheid verweten in de al te dure
ensceneringen. Dit was voor mij zijn enige fout, maar op zijn manier streefde
Cronheim naar vrede en eendracht onder zijn troep. Ik wil daarom best geloven dat
hij een intrigant is geweest, zelfs een aartsintrigant, en alle feilen had waarvan men
hem nu a posteriori beticht. Was er soms ergens ter wereld ooit een Opera-directeur
die niet schipperen en laveren moest met zijn ‘personeel’? Zelfs Gustav Mahler te
Wenen, zat midden in de ‘intriges’. En als het waar zou zijn (wat nog te bewijzen
valt), dat Cronheim de perken dezer diplomatie verre te buiten ging, hoe moet ik dan
het bestuur ener Opera kwalificeren dat ruim vier jaar zulke overmatigheden
glimlachend goedkeurde, beapplaudisseerde, totdat Cronheim, die ondanks alles een
vakman is, plotseling vervangen bleek te moeten worden door een wild-vreemde in
de muziek, die van opera noch zang veel weet? Reikte het bestuur zichzelf daarmee
niet een brevet uit van onbekwaamheid?
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Het lag en het ligt geenszins in mijn bedoeling om Cronheim met kransen te behangen.
Maar als een lid van het bestuur aan Kurpershoek heeft medegedeeld (gelijk hij me
schrijft) dat de keuze van Die lustige Witwe nog stamt uit de dagen van Cronheim,
dat Heinz Tietjen, als regisseur van Der fliegende Holländer, hierheen gehaald werd
door Cronheim, dan komt me niet zonder een sarcastisch bijtoontje het beroemde
citaat uit La Fille de madame Angot in de herinnering: Ce n'était pas la peine de
changer de gouvernement. Men zet Cronheim aan de dijk; maar het lustig weeuwtje
blijft in het schuitje meevaren; men corrigeert zijn fouten niet, men legt er nog wat
bovenop: voor Der fliegende Holländer had Cronheim aan één Duitser genoeg; zijn
opvolger heeft er drie nodig voor Lohengrin.
Over het ontslag van Pella rept de repliek van Kurpershoek met geen letter. Nochtans,
ik ben de enige niet geweest om mij erover te verbazen dat een zo gewichtig
functionaris als de eerste dirigent ener opera, wegens een simpel verschil van mening
en na een uitmuntende plichtsvervulling van vijf jaren, ‘mir nichts dir nichts’, zo
maar een-twee-drie, als ware hij minder dan een ouderwetse dagloner, op straat
geworpen kan worden. De auteur van een ‘Vrijmoedig Commentaar’ in ‘De Tijd’,
die deze bruuske machtsexplosie behandelt, spreekt over een Krach, door welke de
situatie der Opera ‘nodeloos en naar het ons wil voorkomen op onverantwoordelijke
wijze zo kritiek is gemaakt.’ Mijn waardering voor de verdiensten van Pella worden
niet door hem gedeeld. Hij schrijft desniettegenstaande: ‘Gegeven de aard van dit
artistieke meningsverschil is deze oplossing bepaald onmenselijk en getuigt zij van
ernstig gebrek aan bestuurlijke bekwaamheid van het bestuurscollege, dat alle eerdere
momenten om een onmogelijke situatie in het redelijke op te lossen heeft verzuimd
en per saldo niets anders heeft kunnen vinden dan een smadelijke en net op het
verkeerde moment uitbrekende Krach.’ In mijn artikel van 29 Sept. heb ik aan het
Bestuur der Opera de kolommen aangeboden van de Groene, om zijn gedragingen
jegens een kunstenaar, gedragingen welke een blaam werpen op Nederland, te
motiveren. Tot dusverre heeft dat bestuur gezwegen. Ik herhaal mijn aanbod.
Aan de beschamende realiteit der feiten, die door mij vermeld werden, kon door
Kurpershoek niet getornd worden, en ook niet aan hun interpretatie. Hoogstens aan
enkele mijner formuleringen. Deze recente feiten ondertussen welke inderdaad
getuigen van een ontreddering in het bestuursmoreel, van een chaos, vermeerderden
met een ander dat niet minder bedenkelijk is. Het schijnt dat de heer Peter Diamand
optreedt als adviseur der Ned. Opera. Eerst heb ik de geruchten die daarover liepen
niet willen geloven, want de heer Peter Diamand is reeds secretaris van het
Holland-Festival en tevens beheerder van een concert-agentuur, en deze cumulatie
van bezigheden werd door Leo Hanekroot in De Tijd van 27 Sept., door een
redactioneel artikel in De Telegraaf van 2 Oct., volkomen terecht gewraakt, wijl zij
de heer Peter Diamand blootstelt aan de verzoeking om hier bij voorkeur kunstenaars
te laten optreden met wie hij in commerciële relaties staat. Dat heet onder ons: het
mes van beide kanten laten snijden. Een dergelijke verdenking mag natuurlijk bij
niemand opkomen, doch ook door niemand worden uitgelokt. Er is echter nog een
tweede bezwaar, en niet minder geldig, tegen de dubbele functie van de heer Peter
Diamand. Ik begrijp heel goed, dat Abraham van der Vies wegens zijn onwennigheid,
zijn onkunde op muzikaal gebied, een adviseur niet missen kan. Maar het lijkt mij
een fantasie welke de grenzen van het aannemelijke overschrijdt, dat hij en het Bestuur
der Opera juist voor dit gevaarlijk ambt de persoon het meest geschikt achten, aan
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wie het laatste Holland-Festival enkele zijner opzienbarendste teleurstellingen te
danken heeft. Ik hoop dus dat de benoeming van de heer Peter Diamand onverwijld
zal worden tegengesproken. Anders zou men de morele verwarring in het Bestuur
der Ned. Opera compleet moeten oordelen.
Mijn respectabele opponent zegt me ook dat ik de samenstelling van dat bestuur
gemakkelijk had kunnen kennen door even zijn secretariaat op te bellen. Dit wist ik
al. Om menige reden echter vermijd ik directe contacten met officiële bronnen.
Gaarne daarentegen had ik van de Opera wel ooit een jaarverslag ontvangen, met
balans, gelijk dat regelmatig uitgegeven wordt door het Conservatorium, de
Maatschappij ter Bevordering van Toonkunst, en de meeste orkesten. De telefoon
ware dan overbodig geweest. Ik zou precies geweten hebben sinds hoelang, en
misschien zelfs waarom, het Opera-Bestuur, dat kort geleden zulke belangrijke en
onverantwoordelijke beslissingen nam, zich zonder voorzitter bevond.
In de kranten van 11 October lees ik nu dat door de minister van O.K. en W. (waarom
door de minister?) de heer J.M. Honig benoemd werd tot dit moeilijke ambt dat alle
kracht vergt van een mens. De heer J.M. Honig is directeur van de Heineken
Bierbrouwerij. Hij is voorzitter van de Wagner-Vereniging, die in 't leven tracht te
blijven. Hij is plaatsvervangend voorzitter van een Holland-Festival dat na vijf jaren
nog zijn richting zoekt. Dat is allemaal veel hooi op dezelfde vork. Bij de Opera ziet
hij zich geplaatst tegenover een serie van ongelukkige faits accomplis, welker
aanstichter onbekend bleef. Hij ziet zich geplaatst tegenover een programma van
gasten en nog eens gasten, die de gegraven kuilen moeten vullen. De gast is geen
uitzondering meer. Hij wordt gewoonte. En zowel voor de homogeniteit van een
troep als voor de ontwikkeling van nieuwe talenten is er geen erger euvel dan de
gewoonte van gasten die geleverd worden door een agentuur. Hij zal zich daarenboven
wederom geplaatst kunnen zien tegenover ‘zekere voorwaarden’, die niemand kent,
doch waarvan O.K. en W zijn steun afhankelijk maakt. Want alles geschiedt daar in
't geheim en dictatoriaal door onaantastbare en onfeilbare ambtenaren, die hun
vergissingen nooit bemerken, en tegen wie geen beroep schijnt te bestaan.
Ik wil niet anticiperen. De heer J.M. Honig wacht bij de Ned. Opera een geduchte
taak. Hij krijgt daar een bedoening te saneren welke zou willen voortduren op de
hechte basis van een millioen gulden subsidie. Voor die reiniging beschikt hij zonder
twijfel over de nodige autoriteit. Wanneer hij een even efficiënte kijk heeft op
muzikale zaken als op zijn werelds bedrijf, dat uitgeoefend wordt in een gebouw
waarvan ik de architectonische lijn altijd bewonderend ontmoet in onze stad, dan zal
hij zonder dralen een voorlopig Bestuur der Nederl. Opera ter verantwoording roepen
voor ‘de Krach’, voor het onheil dat daar veroorzaakt is.
Wij wachten af. Wij weten allen dat veel veranderen, verbeteren moet in het
Bestuur der Ned. Opera, en dat niemand voortaan er meer verantwoordelijk voor is,
dan J.M. Honig.

In het concertgebouw
De symphonie welke Anthon van der Horst componeerde tussen 1936 en '39 (hij
was toen veertig jaar) is een zo knap en zo persoonlijk werk, vooral in de hantering
van het groot orkest en in de consequente bereiding van een zeer bijzonder coloriet,
dat zij haast vanzelf een volledig meesterwerk had kunnen worden, als bij haar eerste
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opzet de twee cardinale deugden voldoende aanwezig waren geweest waardoor elke
verzinbare klank pas een waarde krijgt van muziek die altijd treffen zal en duren.
Dat paar deugden zou ik willen noemen de beweging en de reflexibiliteit.
Onder beweging versta ik hier een zekere geleidelijkheid en doelmatigheid in het
snelle of langzame verloop der impulsen welke de componist poogt mede te delen,
der impressies die hij wenst op te roepen. Beweging mag nooit verward worden met
bewogenheid, en juist niet omdat beide dikwijls heel goed samengaan. Er is meer
dan genoeg bewogenheid in de drie delen der symphonie van Anthon van der Horst.
Desondanks verflauwt, stagneert van het tweede deel af tot aan het slot iedere
aangevangen beweging en het vreemdst is dat de auteur zelf niet bemerkte wat geen
enkel hoorder ontsnapt. Er zijn ten minste zes passages, uitmuntend geschreven
trouwens, waar het eigenlijke onderwerp, de innerlijke gebeurtenis, geen millimeter
van haar plaats komt. Van der Horst had een emotie, een sterke en oprechte emotie,
een menigvoud bovendien van emoties. Doch, in weerwil van een dikwijls frenetieke
rhythmiek, een meestal pittoreske enscenering, staan zij stil. Zij evolueren niet. Aan
't eind der symphonie zijn we psychologisch even ver als bij 't begin. Ik zou er veel
voor geven als deze dingen in muzikale termen konden worden aangeduid, want de
hele moderne muziek, en dit is een der zonderlingste verschijnselen van deze snelle,
haastige, mechanische eeuw, lijdt aan een zelfde kwaal van stagnatie, welke onze
voorgangers niet kenden. Deze verlamming is een der moderne ziekten, die zich,
voor zover ik kan waarnemen, alleen openbaart in muziek. Ons vak echter heeft geen
enkele term om dat aan te duiden, want geen der componisten uit het verleden ging
er ooit aan mank; zij vermeden de stagnatie instinctief. Zij hadden blijkbaar van
nature de gave om met klanken een ‘geschiedenis’ op te zetten. Zij waren dramaturgen
in klanken. Kan zo iets gedoceerd worden? Ik betwijfel het. Zelfs de literatuur immers,
die concrete gevallen behandelt, vond voor deze materie geen exacte theorie, om de
eenvoudige reden dat elke ‘geschiedenis’ anders is. Het princiep der beweging poneert
zich zelf. Het bewijst zich zelf. Men kan het begrijpen. Men kan het niet ontberen.
Men kan het wellicht leren. Maar men kan het misschien niet onderrichten.
Onder reflexibiliteit, de tweede deugd die Van der Horst tot nu toe mist, versta ik
het vermogen om een persoonlijke impuls herdenkbaar en gedenkwaardig zowel
voor zichzelf als voor een buitenstaander in klanken op te vangen en te noteren.
Vergeefs zocht ik naar een beter woord dan reflexibiliteit. Resonans zou er nog 't
dichtst bij komen, doch de kern niet raken. Er is resonans genoeg bij Van der Horst,
en ook bij zijn hoorders; heftige, drastische, schrille, zachte, weke resonans. Bij ons
echter, en bij gevolg ook bij hem, reflecteerden zijn impulsen in onze hersenen zoals
beelden weerkaatst worden door een gebroken of een bewasemde spiegel. De impuls,
de uitdrukking ener gemoedsgesteltenis, wordt zelden nauwkeurig herdenkbaar
weergegeven, en waar zij precies herdenkbaar is, zoals in de lange cantilene der
violoncellen b.v. van het Adagio, of in de overige melodische elementen dezer
nocturne, is zij niet ten volle gedenkwaardig. Wanneer een gewaarwording bij ons
opwelt, analoog aan die welke daar zingt, zullen wij nooit dat klinkende beeld
spontaan en onbewust uit ons geheugen voelen rijzen, zoals iemand op straat
plotseling, en zonder het meestal te weten, een fragment fluit van Bach, Mozart,
Franck, Strauss, Beethoven, Wagner, Weber, Berliot, Brahms, Schubert, Debussy,
Ravel, gelijk ik honderden malen hoorde op mijn omzwervingen door de stad, en tot
mij zelf dan met een soort van broederlijke gemeenschap zeggen mocht: ‘daar loopt,
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daar fietst, daar roept het altijd blijvende moment der verrukking, der smachting van
een meester’. Zeker, Bach en consorten hebben vele jaren moeten wachten, alvorens
de reflexibiliteit hunner muziek tastbaar zou worden aangetoond. Zij hadden tijd
nodig om overal door te dringen. In het diepst van hun binnenste hadden zij daarvoor
gezorgd. De een zonder moeite, de ander met een besef van ‘het moet’. Aan de enen
is alles gegeven, wat de anderen moeten veroveren. Omdat Van der Horst, uit een
zuiver technisch standpunt bekeken, de gelijke is der anderen (hij doet er voor niemand
onder) wijs ik hem op hun voorbeeld. Iemand als Beethoven, Chopin, aarzelde bij
de eerste impuls. Hij noteerde die indruk. Daarna ging hij graven om hem dichter en
dichter te benaderen, juister en juister in noten te vertolken, zoals een beeldhouwer,
een schilder twintig schetsen maakt van een opgevlogen gestalte die hij wil grijpen
gelijk zij is. Het was Beethoven, het was Chopin, die in het muzikale ambacht de
absolute gelijkenis met de eerste impuls zich oplegde als plicht. Die les is lastig, en
de laatste tijd ging zij verloren. Tegenwoordig schrijft iedereen zonder verdere
contrôle of onderzoek wat hem invalt. Niemand tracht naar zijn eigenste waarheid
en gelijkenis. Omdat ik bij Van der Horst geen ogenblik te twijfelen heb aan de
waarachtigheid zijner impulsen, kan het tekort dat men in zijn symphonie te
constateren krijgt, slechts liggen aan een te zwakke innerlijke discipline, gebrek aan
zelftucht, aan een te slap bestuur van een groot talent. Dit deficit is te verhelpen zodra
hij wil. César Franck gaf zich pas dat bevel omstreeks zijn zestigste jaar. Wat Van
der Horst in dit veelkleurig georchestreerde, dikwijls buitengewoon gedurfd ontworpen
werk realiseerde, overtreft of evenaart zoals het is, qua techniek en ook qua effect,
nu reeds het allerbeste dat sinds een kwarteeuw in Nederland gecomponeerd werd.
Wanneer ik zeg dat het me spijt enig voorbehoud te moeten maken betreffende
sommige onvolkomenheden, dan is dit geen conventionele formule.
Naar ik las gaf Van Beinum de eerste auditie der symphonie, welke veel studie vereist,
in 1942. Niemand onder onze dirigenten volgde hem na. Het Te Deum, dat deze
muziek van ontsteltenis en beklemming moet voltooien met een verlossende hymne
van dank, is geschreven, maar nog niet uitgevoerd. Een componist als Van der Horst
door onverschilligheid tot stilte te doemen, en zijn mogelijke ontplooiing te
belemmeren, acht ik verderfelijk. De tweede uitvoering der symphonie werd vorige
week ondernomen door Van Beinum. En ook dit interval van negen jaren tussen
beide audities is veel te lang. Het is niet goed voor de dirigent, omdat hij het intieme
contact verliest met de partituur; niet goed voor de componist, wiens verband met
de levende klank wordt afgesneden; niet goed voor de mensen, die nooit vertrouwd
kunnen raken met het klimaat ener speciale muziek, dat meer vergt en meer verdient
dan een vluchtige aandacht. Dat zijn drie onmiskenbare euvels. Zolang daarin geen
verbetering komt, zullen we geen zelfstandige muziek-cultuur hebben, en wat er zou
kunnen zijn zal kwijnen. Als we Van Beinum één keer hoorden in negen jaar tijds,
wat zouden wij dan weten omtrent Van Beinum, of wat zou hij weten omtrent zich
zelf als hij in negen jaren slechts één keer werkelijkheid werd?
Overigens... De dingen die hij doet sinds hij weer voor het Orkest staat, zijn nieuw
en in de meest absolute zin nog niet gehoord. Het was gedurende het viool-concert
van Tsjaikowsky, gespeeld door Nathan Milstein, toen ik dat ongehoorde begon te
vermoeden, te ontdekken. Wat ik nog nooit ergens had waargenomen, gebeurde hier:
Het Orkest, - en ik zou haast willen zeggen elk instrumentalist van het Orkest - was
volkomen gelijkwaardig aan de uiterst voortreffelijke solist. Ik bemerkte daar geen
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onderscheid meer. De saamhorigheid, de fusie tot een evenwichtig geheel, scheen
mij tot in de kleinste details verwezenlijkt. Geleidelijk rees een gevoel van schoonheid
in me op, die ik overal tot mijn verbazing voor onberispelijk moest houden. Want
zoals ieder weet staat Tsjaikowsky bij onze schoolmeesters, gevormd door Duitse
philisters, niet in een geur van heiligheid, en wat zij bij Brahms bewonderen,
minachten zij bij Tsjaikowsky. Daarna had ik mijn ontdekking te toetsen in de
piano-concerten van Mozart en van Liszt, voorgedragen door Robert Casadesus. Ik
stond opnieuw verbaasd: Dezelfde equivalentie, dezelfde verbondenheid tussen orkest
en solist. Alles wat eertijds op aesthetische gronden geopperd kon worden tegen de
overwegendheid van een enkele speler verzonk hier in 't niet. Ja, de meesters die het
solistisch concert uitvonden hadden gelijk. Zij vergisten zich niet. Het was geen
inschikkelijkheid tegenover virtuoze ijdelheden die hen tot dat componeren dreef.
Zij bleven zich zelf: creatieve makers van een vorm die vroeg of laat zou worden
begrepen als normaal: de solist fungerend in een homogeen geheel. De eindelijke en
totale bevestiging mijner vermoedens, mijner ontdekking leverde mij het viool-concert
van Brahms, gespeeld door Isaac Stern. Hier waren (vooral in het Adagio) solist en
orkest niet enkel gelijkelijk superieur, zij verwezenlijkten een ideaal van samenzang
dat geen oor ooit vernam.
Deze opperste schoonheid is nochtans verklaarbaar. Van Beinum, tot rijpheid
gevorderd na een beproeving, ziet in elk der spelers die hij dirigeert, en in elk der
stemmen welke de componist noteerde, het gelijke, het niet-verschillende, het
harmonisch samengroeiende. Hij heeft ongelooflijkerwijze het middel gevonden om
ieder onderdeel van het Orkest te sensitiveren, alsof ieder der spelers solist ware.
Wie dat niet hoort is doof, en wie dat niet bewondert heeft geen besef van wat
geroemd moet worden, wijl het nergens ter wereld vindbaar is. Toen er zo'n Orkest
niet bestond, gingen componisten ‘Kamer-symphonieën’ schrijven, die enkel speelbaar
waren door uitgezochte solisten. Hier hoeven wij dat niet. Ons ganse Orkest speelt
solistisch. Welk een voorrecht! Het werd verworven door Van Beinum. Hij heeft de
dirigeerstok afgeschaft. En menigmaal vroeg ik mij af hoe het mogelijk is om dat
maximum van intensiteit in kracht of zachtheid te bereiken met zo weinig gebaar.
Tussen zijn solisten merkt men hem nauwelijks op, en ziedaar het wonder, ziedaar
zijn wezen.
Moge hij het getrouw blijven. Moge hij nog streven boven het rechtuit betoverende
derde deel der Fünf Orchesterstücke van Schönberg. Wie daar bij was zal het nooit
vergeten. Wie dat hoorde zal 't gelijk stellen aan het hoogste geluk dat iemand zich
dromen kon, en dat ooit iemand ondervond.

Over een viool-concert
Reeds bij de eerste klanken waarmee het nieuwe viool-concert van Hans Henkemans
begint, kreeg ik een hinderlijke schok, alsof ik plotseling geremd werd. Waarom?
Omdat tegelijk met de solo-viool, een trompet daar een melodisch motief inzet van
ongeveer dezelfde kleur. Die twee naburige, bijna adaequate geluidsbronnen
belemmerden elkaar, hieven elkaar beurtelings op, brachten het verschijnsel teweeg
dat men in de natuurkunde interferentie noemt. Met snelle, onvermijdelijke rukken
werd mijn oor getrokken van de linker kant, waar de violist stond, naar de uiterste
rechterkant, waar de trompetter zat, en na een seconde wist ik al niet meer hoe ik 't
had. Ik overzag het geval; het was voor geen ziertje problematisch; het viel ook niet
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te verhelpen, niet te maskeren. Ik stond tegenover een fout en 't enige onverklaarbare
van de zaak bleef hoe een scherp en helder intellect als Henkemans zich dusdanig
misrekenen kon.
Gaandeweg bleek deze verwarrende samenvoeging van tonen niet de enige te zijn
welke mijn oor te verwerken kreeg. Storingen van dezelfde soort volgden, allengs
enerverender, hier veroorzaakt door een hobo, ginds door een clarinet, door een fluit,
dikwijls ook door de violen zelf, in welker wemelende golven de solist op en neer
dobberde, verzonk, weer bovendreef, en altijd zonder nuttiger effect bij de hoorder
dan een impressie van troebel, van onklaarheid, van zoeken, waaraan hij niet went,
en die voortdurend weifelen doet. De ongewilde consequenties van zulke te intiem
verwante klank-verbindingen bepaalden zich bovendien niet tot het gebied der
acoustiek. Spoedig trokken zij de grenzen over van de physieke gewaarwording en
verbreidden hun wanorde tot in de even reële sferen der psychologie. Telkens wanneer
een hoorder de strijkstok zag bewegen boven de snaren van de solo-viool zonder dat
het verwachte geluid hem bereikte, en zich misschien honderdmaal als in een rebus
moest afvragen: ‘waar is de solist?’ botste hij tegen een ongerijmdheid, welke hoe
langer hoe flagranter werd en onaannemelijker. Hij stond voor een raadsel en een
expliciete tegenstrijdigheid, beiden nutteloos en onlogisch.
Waartoe dient immers een solo als hij wordt opgeslorpt door een omringende
sonoriteit? Sinds er orkestrale solo-stukken zijn, en vooral sinds het orkest in omvang
en sterkte toenam, was die simpele, onnozele vraag het onontkoombare criterium
voor ieder componist. Men mag ze niet ontduiken. Zij is een technische test.
Henkemans heeft gewerkt alsof die moeilijkheid niet bestond. In plaats van haar te
overwinnen, heeft hij zijn hoorder ermee overladen. Ronduit gezegd, zo iets is
onaanvaardbaar, zelfs als de hoorder applaudisserend schijnt toe te stemmen. Wilde
de auteur, min of meer bewust te kennen geven, dat de solist, het individu, zijn rang
verloor in onze hedendaagse maatschappij, en er nog maar weinig betekent? Dat
wisten we al. Dat behoeft niet gedemonstreerd te worden met muziek. Als gij meent
dat beweringen over het verdwijnende individu zin hebben, schrijf dan geen solo's
meer; als gij ze niet gelooft, schrijf dan solo's die dergelijke geruchten logenstraffen.
Het een of het ander.
Ik had nog menige verdere moeite met dit viool-concert, dat Henkemans bezig
hield van 1948 tot '50. Toen het geëindigd was bevond ik mij tegenover de vragen:
Waar gebeurde het? In welk deel van de wereld gebeurde het? In welke tijd? In welke
klasse van menselijk voelen en denken? Ik raapte mijn herinneringen samen om
daarop te antwoorden. Het onderzoek was niet gemakkelijk en niet gunstig. Op het
scherm van mijn innerlijk gezicht verscheen het cliché van een markant, rhythmisch
motief. Het kwam recht van Mahler, doch had niet veel adem en stokte direct na zijn
begin, niet gestremd in zijn vaart, want het tolde voort, maar in zijn ontwikkeling.
Van alle ‘thema's’, waarmee de componist hier musiceerde, is dit het enige dat zich
praegnant voorstelt, ofschoon het een aanloop blijft. De overigen vallen onder de
categorie der ongewervelde wezenheden die afstammen van Max Reger, de occulte
verwekker ener menigvuldige nakomelingschap, de gevaarlijk misleidende meester,
bij wie men nooit een plastisch thema aantreft, behalve die welke hij leende van
andere componisten. Onder de verschillende soorten van erfelijke doem waaruit de
muziek zich zo krachtig mogelijk moet trachten los te maken, beschouw ik deze
afzinking naar het gebroken, gestalteloze, onvoltooide silhouet als de voornaamste.
Zolang wij ons niet aan die verzwakking, verslapping van het uitbeeldingsvermogen
onttrekken, zullen wij rondzeulen in hetzelfde vlakke kringetje. Wel gaarne had ik
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gezien dat Henkemans uit eigen overweging die gebrekkige nasleep van het verleden
had bemerkt en verwijderd.
Het materiaal dat hij koos om te bouwen, verscheen hem in een dunne belichting,
soms schel, soms gedempt, hier variëteit van geel, daar een verdoezeld blauw, maar
altijd zonder densiteit, schemerig zwevend als een vage plek in de verloren ruimte.
Het leek mij de prismatische luminositeit van veertig, vijftig jaren terug. Men vindt
haar nergens in de werkelijkheid. Zij is of een droom, en als zodanig kan zij mooi
zijn, òf een artificieel product, en als zodanig is zij terugstotend. In meer dan de helft
der tegenwoordige muziek bleef deze belichting een gewoonte. En wat is
noodzakelijker voor iemand die zichzelf wil worden, dan dat hij de gewoonte weigert?
Henkemans probeerde dit niet. Het tekort evenwel aan ondernemingsgeest en avontuur
was niet het ergste bezwaar tegen het coloriet dat zijn mengeling van instrumenten
mij suggereerde. Maar dat de kleur nooit of bijna nooit wisselde tijdens de vier delen
van zijn concert moest ik wel constateren als een fout van niet minder kaliber dan
de gedaanteloze eenvormigheid zijner ‘thema's’, zijner melodieën, van zijn zingen.
Zo weet ik wanneer dat concert gebeurde. In een periode welke wij genoeg kennen,
wijl zij achter ons ligt. Zij opent geen enkel verschiet op een toekomst. Ik weet echter
niet waar dat concert gebeurde. En welk verwijt zou de kunstenaar van gisteren, van
duizend, vijf duizend jaar her, dieper en dodelijker gekrenkt hebben dan dat iemand
hem naar waarheid kon zeggen: je bent van overal, hetgeen gelijkstaat met je bent
nergens.
Wat kon ik mij fantaseren tenslotte over de klasse van menselijk voelen en denken
die Henkemans in dit werk belichaamt? Een adagio, en meer nog een molto adagio,
is altijd de beslissende toetsteen voor een componist. Zijn onloochenbaar geheugen
van mensen en dingen. Wat Henkemans daar herdacht, leek zonder mogelijk
onderscheid op de lievige, zoete, melancholieën der Marschallin uit de Rosenkavalier
van Richard Strauss. Zoals zij had hij iets willen doen wat hij niet deed, of wat hem
niet gelukte. Dat is oud als de aarde en ons verlangen. Maar de tonaliteit, het accent
waarin Henkemans, naar 't voorbeeld van Strauss, dat snakken plaatste, maakte ervan
een verwelking, een verleptheid, die nooit herbloeien zal. Wij kennen dat in talloze
figuren als vernuftige kitsch. Het heeft niets te maken met de hartstochten die ons
vandaag bezielen of beklemmen.
Natuurlijk is het prijzenswaardig dat Van Beinum zo'n viool-concert, ondanks al
de betrekkelijkheden welke hij er lezen kon, niet heeft afgewezen en het dirigeerde.
Het werd door Theo Olof gespeeld met een perfecte virtuositeit, ook in het lastige,
zinledige passage-werk, dat in een ordentelijk concert niet mag ontbreken. Het stuk
werd begroet met de loffelijkste critieken, gelijk alle composities welke Prof. Dr E.
Reeser te vermelden had in zijn Eeuw van Nederlandse muziek. Het zou rampzalig
zijn wanneer een overmatige waardering Henkemans verlokte om in dezelfde trant
door te gaan. Want niettegenstaande deze menigte verwijten houd ik hem voor de
beste van ons componerend vaderland. Uitgezonderd Escher.
***
Johan de Molenaar, directeur van het Utrechtsch Stedelijk Orchest, schrijft mij dat
de Symphonie van Anthon van der Horst, kort na de Amsterdamse première, door
Willem van Otterloo op 9 December 1942 is uitgevoerd te Utrecht.
Onder onze dirigenten had Van Beinum dan toch een navolger.
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Daarna echter verliepen negen jaren alvorens die symphonie opnieuw gehoord
kon worden. Wat ik zei is dus in de grond niet onjuist.

Gasten en solisten
In de laatste weken zijn de gasten bij de Ned. Opera zo talrijk geweest dat het mij
nodig schijnt enkele opmerkingen te maken over het systeem ‘gast’.
Omdat in de loop van de dag waarop een voorstelling van Carmen moest plaats
vinden, de tenor Claude Hector die José zou zingen, nog niet verschenen was, zag
de directie van de Ned. Opera zich verplicht te telegraferen, te telefoneren naar
Brussel, waar genoemde zanger meewerkt aan het Théâtre de la Monnaie. Met behulp
der hele moderne techniek kon hij 's avonds te kwart over negen de planken betreden
van de Amsterdamse Stadsschouwburg. Gedurende de eerste scènes was hij vervangen
door Joan Kalff, muzikale voorbereider bij onze Opera, en een lang moment zag men
twee José's op het toneel.
Het onderzoek naar de oorzaak dezer kleine vergissing laat ik over aan het Bestuur,
in goed vertrouwen dat het maatregelen zal nemen tegen een zekere administratieve
slordigheid, welke men spoedig zal hebben te betreuren als zij voortduurt.
Want hoewel de fout handig genoeg hersteld werd met auto's en vliegmachine,
hij onthulde niettemin de tendenties ener mentaliteit, welke onmogelijk kan worden
geduld waar enig respect bestaat voor het kunstwerk.
Gesteld immers, dat de heer Claude Hector, een dun, middelmatig tenor, ware
gearriveerd ongeveer half-twee, half-drie in de middag, toen nog niemand van de
hogere leiding der opera ongerustheid meende te hoeven hebben over zijn
aanwezigheid, dan had de opvoering van ‘Carmen’ zich moeten afwikkelen, te hooi
en te gras, zonder een schijn van serieuze voorbereiding, zonder een enkele repetitie,
zonder enig voorgaand contact met de dirigent, met de medespelers, met de regisseur,
zonder enige garantie dat die José zou passen in het tempo van de Ned. Opera.
Ziedaar de grote vergissing, de kapitale fout die niet kan worden verontschuldigd.
Een ‘gast’, die niet gedurende de tijd welke de artistieke leiders van een operatroep
(regisseur en dirigent) nodig achten, ernstig gewerkt heeft met zijn toevallige, meestal
onbekende medespelers, riskeert op elk moment een verkrijgbaar resultaat teniet te
doen dat weken van arbeid gekost heeft, en een ganse vertoning over te leveren aan
veel wanorde en gril. De onvermijdelijke gevolgen dezer minachting voor de meest
elementaire principen der toneelkunst zijn van zo dissolverende aard dat zij het beste
gezelschap op korte termijn zullen ontwrichten. Nergens op aarde bestaat er heden
een zanger, wiens stem of andere verdiensten opwegen tegen zoveel schade. Dat
zulke evidente waarheden gememoreerd moeten worden is reeds verontrustend en
wie hen verdonkremaant pleegt een vergrijp tegen de muziek, tegen de belangen der
Ned. Opera bovendien.
De omstandigheden waaronder de Israëlische bariton Paolo Gorin hier heeft moeten
optreden als gast in Tosca en Rigoletto, waren minder sensationeel, doch de uitkomst
verschilde niet.
Bij Tosca had de directeur, of zijn assistent, of wie ook, (want wie is daar eigenlijk
de artistieke leider?) de misstap begaan om een uitstekend zanger die wellicht een
goed acteur zou kunnen zijn, te flankeren met een tweede gast in de titelrol, mevr.
Daniza Ilitsch, uitmuntend als zangeres, doch wier uiterlijke gedaante volstrekt niet
meer geschikt is om de jonge, gracieuze en gepassionneerde heldin uit te beelden
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van Puccini's meesterstuk. Het is mij onaangenaam een dergelijk oordeel te moeten
bewoorden; maar het zou nog erger zijn te verbergen wat ieder bemerkt heeft, behalve
degene die haar koos voor dit emplooi. Dan voegt geen zwijgen. Wie zo verkeerd
kiest, heeft geen kijk op toneel, of laat zich beïnvloeden door onzakelijke
overwegingen. Dat mag niet voorkomen. Om twee redenen, duidelijk genoeg, ook
voor de simpelsten van geest, moest deze voorstelling van Tosca mislukken. Ten
eerste omdat mevr. Daniza Ilitsch, bekeken van een scenisch standpunt, onbruikbaar
was; ten tweede omdat zij elk natuurlijk tegenspel van haar partner Paolo Gorin
onmogelijk maakte. Het is treurig om tot constateringen gedwongen te worden welke
iedereen zag, en die iedereen zelfs kon voorzien.
De Rigoletto van Verdi, waarin Paolo Gorin de titelrol vervulde, was geregisseerd
door Paul Pella, naar vermeld stond op het programma dat ik kocht. Onze gast echter
heeft de regisseur niet ontwaard. Deze was bezig zijn koffers te pakken om afscheid
te nemen van het land waar hij kort geleden wettelijk werd ingeburgerd.
Wijl het enige bezwaar dat ik tegen Gorin hebben kan, zijn actie betreft, welke
zowel in Puccini's tragedie (eveneens geregisseerd door Pella) als in Verdi's
gruweldrama, te goedig was, te elegisch, te tam, te weinig genuanceerd, te aarzelend,
moet de vraag oprijzen in hoeverre Gorin zich verlamd voelde door de toebereide
omlijsting waar hij, wegens de afwezigheid van een leider, geen onverwachte schrede
kon doen, geen enkele persoonlijke inventie kon benutten zonder gevaar te lopen het
hele vastgestelde kader te ontredderen. De vraag zou ook kunnen luiden: Is een
origineel type als die rampzalige hofnar heden ten dage dermate gestandaardiseerd
dat het in onverschillig welk kader past? Zo ja, dan zou dit duiden op een formidabele
achteruitgang in de opera als dramatische kunst, en zulk een terugkeer tot de meest
doodse conventie zou met alle middelen moeten worden afgewend. In ieder geval:
wat Gorin, die een prachtige stem heeft en een techniek van de beste kwaliteit, het
minst missen kan, is een regisseur, intelligent genoeg om hem de scenische eisen en
mogelijkheden van een rol te doen begrijpen.
Een meesterwerk als Verdi's Rigoletto roept, schreeuwt om een gedétailleerde
critiek op een menigte min of meer grove verminkingen in de muzikale tekst,
ongeloofwaardigheden in het décor, ergerlijke verzuimen in de regie, en overige
verwaarlozingen, welke van lieverlede, vermoed ik, bij de voorstellingen der Ned.
Opera binnenslopen en regel dreigen te worden. Ik verschuif deze opsomming tot
later. Maar nu reeds, dadelijk, onmiddellijk, en zonder toelaatbaar verwijl, moet
Louise de Vries uitgenodigd worden om de rol van Gilda over te dragen aan een
zangeres die een juistere kijk heeft op de psychologie van dit personnage, en de
bekwaamheid bezit, zowel physisch als vocaal, om deze romantische verschijning
met een minimum waarheid en leven te vertolken. Zichtbaar weet Louise de Vries
er geen raad mee en maakt er een automaat van. Ook tegenover zulk een partner
vond Paoli Gorin elke uitweg afgesneden om te geraken tot enige vrijheid in
voordracht en opvatting. Hoe Louise de Vries deze rol vroeger speelde en zong
herinner ik mij niet. Wat zij vandaag daarin doet is uiterst betwistbaar en bovendien
gebrekkig. Wanneer men gasten uitnodigt moet men hen kunnen ontvangen. Anders
loopt men de kans dat zij niet terugkomen.
Dit onderwerp hield me langer bezig dan ik schatte toen ik er mee begon. Het was
mijn plan om hierna het altijd weer verwonderlijke feit te commenteren dat er onder
de solisten die zich presenteren in de Kleine Zaal van het Concertgebouw zo weinig

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

uitverkorenen zijn aan wie ik meer dan een paar minuten het recht kan toekennen op
onze aandacht. Is er in de hedendaagse wereld waarlijk zo weinig echt, zo weinig
jong talent? Of staan de werkelijk echte, de werkelijk jonge talenten tegenover een
handicap, een verhindering, waarvan wij misschien geen flauw idee hebben? In de
afgelopen maand introduceerde een half dozijn florissante concert-agenturen bij ons
elf kunstenaars, van wie we nooit hoorden of die we sinds lang vergaten. Slechts
twee hunner schenen mij een affiche te verdienen op Amsterdam's reclame-zuilen.
Zij heten Hélène Boschi, een Franse pianiste, en Seymour Lipkin, pianist uit Amerika.
Ik durf er niet geheel voor instaan dat zij een universele vermaardheid zullen
verwerven, en ook niet dat zij het verworvene zullen behouden. Doch beiden hebben
mij wegens een of andere eigenschap tot het eind van hun concert geinteresseerd,
geboeid, en als zij terugkeren (wat twijfelachtig is, want helaas, zij werkten met een
kapitaal-verlies dat zij misschien geen tweede maal kunnen wagen) dan zal ik met
een zekere hoop en met een zeker vertrouwen naar hen gaan luisteren.
Twee op de elf: Is dat veel of is dat wellicht weinig? Wie kan dat weten? Als ik
daarover tevreden was zou iemand, jongen of meisje, die talent heeft, maar geen geld
om te storten in de kassa van een concert-bureau, mij een onuitwisbaar verwijt kunnen
toeslingeren.

Verschillende muzieken
Het was geen ordelijk programma dat Jean Fournet samenstelde, om een korte
vacature te vervullen aan 't hoofd van het Concertgebouw-orkest.
De vijf stukken welke hij bijeenbracht uit de Franse school, behoorden wel
ongeveer tot dezelfde periode, en ook ongeveer tot dezelfde geestesrichting, maar
de indrukken waarop zij doelden, gingen zo dwars tegen elkaar in, dat hun keuze en
hun groepering grillig genoeg aandeed, om te denken dat de dirigent vijf composities
geblinddoekt haalde uit een of andere bibliotheek. Een tijd geleden werd dat misbruik
van hot en haar tegen elkaar opjagende sensaties niet zonder moeite afgeschaft; zelfs
in de musea; zelfs in de etalages van winkels en bazaars. Het kost ongetwijfeld minder
kopzorg aan een dirigent om programma's te beredderen als een ratjetoe. Maar ook
voor hem kan het niet bevorderlijk zijn om plezier te zoeken in een klakkeloos
mengelmoes, al wordt het gevormd van beste dingen. Wanneer de reeks van emoties,
welke hij moet weergeven, te ver en te snel uiteenloopt, en zó, dat elk onderling
verband onvindbaar wordt, dan zal de dirigent in gelijke mate als zijn hoorders zich
verleid zien om te blijven aan de buitenkant. Dit is veel te gemakkelijk. En wijl het
aanvaarden der gemakkelijkheid het begin is van alle decadentie, geloof ik nu reeds
te moeten waarschuwen tegen de mogelijke terugkeer van een wangebruik, dat wegens
psychologische redenen uit de muziek werd verbannen.
Dat eerste der twee programma's welke Jean Fournet dirigeerde, begon, zonder
dat iemand begrijpen kon waarom, met een ‘Engelse suite uit de XVIe eeuw’ van
Henri Rabaud. Vroeger eens, jaren her, werd deze muziek gemaakt op oude wijsjes
uit Engeland voor een Franse opvoering van Shylock. Enig verband met de Koopman
van Venetië was nergens merkbaar, en evenmin enig sympathisch gevoel voor die
mooie liedjes van lang geleden. Zij werden bewerkt door een vakman, zonder fantasie,
en zelfs de enkele goede fragmenten droegen sporen van gemaakt te zijn op bestelling.
Zij klonken lijzig; tevergeefs keek men uit naar een passage, die de uitvoering had
kunnen motiveren. Niets kwam. En 't vervelendste was, dat met ons wachten een
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flink kwartier verloren ging. Dit is overbodige weelde. Wij hebben niet zoveel tijd
te verspillen in de concertzaal, waar tijd meer waard is dan overal elders.
Op de vraag, waarom die antiquiserende suite gevolgd werd door de
moderniserende Vierde Symphonie van Roussel, bestaat geen redelijk antwoord. Het
ene kon niet dienen als introductie, als preludium tot een zekere gemoedstoestand,
welke ook, en het andere kan niet deugen als voortzetting, als complement, waarvan
dan ook. Elke relatie, elke verhouding tussen deze beide stukken ontbreekt; zelfs een
effect van contrast heeft hier geen zin en slechts averechtse werking. Ik zie het nut
er niet van om eerst met brave harmonieën, met bekende kleurtjes naar een soezige
dommel gelokt te worden, en daarna geheel vervreemd te moeten wakker schrikken
in de wereld van omstreeks 1935, waar Roussel een lyrische klacht, een poging tot
elegie telkens bedelft onder een motorisch gehos van harde, stugge rhythmen, en
geforceerde vrolijkheid, waarachter hij de tekenen aan de wand verbergt.
En hoe moest ‘Istar’ van Vincent d'Indy daarbij aansluiten, de fabel der godin, die
in zeven variaties op een thema zeven gewaden aflegt aan de poorten van de
onderwereld? D'Indy was drie-kwart mysticus, Roussel een complete realist; d'Indy
een sensitief scholasticus, Roussel een berekenend intellectualist. De een cultiveerde
de traditionele sentimenten, de ander trachtte ze te ontwijken zonder iets te hebben
om hen te vervangen dan een vage weerklank. De een met zijn fabel leek niettemin
dichterbij dan de ander met zijn zakelijkheid, en de romantiek zou dat overbodige
duel gewonnen hebben, als zij op haar beurt weer niet had moeten afdruipen tegenover
de Symphonie concertante voor hobo en strijkorkest van Jacques Ibert.
Deze compositie van een voormaals kleurig auteur dateert uit 1949 en is het eerste
wat wij van hem vernamen na de Franse catastrofe. Ik durfde nauwelijks mijn oren
vertrouwen. Het charmante, fonkelende palet van Ibert had alle tinteling, alle
lichtgeving verloren in een onafgebroken grauw, groezig, smoezelig knarsen en
harken van strijkstokken op snaren. Wanneer een componist een half uur lang zo
blijkbaar, zo hardnekkig en zo bewijsbaar het lelijke, het eentonige, het rauwe
nastreeft, moest het niet geoorloofd zijn om een magnifiek strijkersensemble als het
Amsterdamse te misbruiken voor dergelijke onvruchtbare proefnemingen. Tegen die
vale, stoffige achtergrond projecteerde Ibert de speelse snakerijen en elegieën van
de hobo, als een laatste, eenzame stem in een zanderig verdorde, lichtloze wereld.
Cerebraal idee; visie van het intellect in een sombere tijd. Voor muziek niet bruikbaar
en evenmin voor de mensen.
Maar zoals het was, dat contrasterende duet van zang en doodsheid, bleek het
machtig genoeg, door het expressieve en virtuoze spel van Haakon Stotijn, om alles
uit ons geheugen te wissen wat wij tevoren hoorden. Ten slotte echter werd het, gelijk
de rest, weggevaagd door La Valse van Ravel, die in 1920 dezelfde voorgevoelens
had als gisteren Ibert; doch een aantal graden sterker en huiveringwekkender. Fournet
liet die Wals uit de stilte opdoemen met de beweging van een wisselstroom, in het
rhythme ener Echternachse processie van heimelijk bezetenen, die langzaam wagen
wat zij eerst schuchter vrezen en daarna geleidelijk feller willen in hun blindheid.
Drie passen vooruit en twee naar achteren. Luider en luider. Heftiger en heftiger.
Totdat de ganse horde dansend komt aan de rand van een afgrond, waar zij
schreeuwend en krijsend als gewurgden zich verplettert. Fournet suggereerde dat
buitengewoon knap. Het leek me enkel zonderling, dat hij alles vernietigde wat hij
tevoren deed. Zonderling ook dat die verduidelijking van een lugubere dodendans
een bezieling kan oproepen, welke op gejubel lijkt.
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Nog erger verwarring kenmerkte zijn tweede programma van Zondag 11 November.
Het begon met Wagners ouverture van Der fliegende Holländer. Voor hen die daar
het geluid vernemen van een jong genie, dat de toekomst gaat regelen en beheersen
als een ontwakende god, verviel de Vierde Symphonie van Schumann, welke daarna
volgde, tot stof in een lege ruimte. Voor hen die vasthouden aan erfelijke begrippen,
welke nooit vernieuwing nodig hebben, klonk Wagner vandaag nog als een ijdel
gerinkel en getoeter. Ik koos Wagner. En ik zag tot mijn verbazing dat de nieuwste
compositie van Alex Voormolen, een Concert voor twee klavieren en strijkorkest,
vorig jaar geschreven, glansrijk, als ik zo zeggen mag, overschaduwd werd door die
verbleekte symphonie van Schumann. Dat iemand verdwalen en verzinken kan tot
zulke banaliteiten, is mij een onoplosbaar raadsel. Want ofschoon Alex Voormolen
hier en daar de reine drieklanken kruidt met zoetige dissonanten, voelt en schrijft hij
in dit werk reactionnairder nog dan Schumann destijds zich tot zijn schade verstoutte.
Wie zo weifelend staat tegenover de toekomst, moest het componeren liever staken.
Deze onbeduidendheden van techniek en geest werden naar de vergetelheid
gedrongen door een orchestsuite, genaamd Pelléas et Mélisande, van Gabriel Fauré,
die Maeterlinck's drama even oppervlakkig en even muzikaal ambachtelijk bekeek
als Henri Rabaud ‘De Koopman van Venetië’. Wij zouden dat niet weten, wanneer
Debussy er niet geweest was. Zo weinig verstand van wezenlijke dingen hebben
achtenswaardige en geroutineerde componisten; zo nodig is af en toe een genie.
Om consequent te blijven in zijn onordelijkheden sloeg Fournet deze goedige en
niets vermoedende Fauré te pletter met L'Apprenti Sorcier van Paul Dukas. Dit was
niet moeilijk, en wil niet zeggen dat de opvattingen van Fournet de volle maat gaven
aan die brillant vertelde muzikale anecdote. Hij herhaalde haar een beetje zwaar op
de hand, met gewichtige pauzen, als een diepzinnig philosophisch opstel. Zo bedoelde
Dukas dat niet. Geen twee maanden geleden hoorde ik deze klaterende grap, deze
muzikale goocheltoer juister en natuurlijker van Paul Hupperts met ons orkest. A
tout seigneur tout honneur. Bij Jean Fournet kreeg ik de impressie van een
welgemaakte, zonder hindernissen afgedraaide grammofoonplaat. En eigenlijk was
dit de karakteristiek van alles wat hij vorige week hier dirigeerde. Zeker van zichzelf,
met weinig nadenken of meeleven, kunstig en kunstmatig.
Tijdens die dagen hoorde ik twee andere concerten, waarbij me zonder bedenking
het enthousiasme overstelpte, en ten einde toe verrukte, dat de ruimte der kleine en
der grote zaal van het Concertgebouw scheen te veranderen in een berg Thabor, in
een brandend braambos: Eerst bij het Stuttgarter Kammerorchester. Toen nog eens
bij het Don-Kozakken-koor. Wie daar niet was en van echte muziek houdt, van
oer-muziek, moet proberen daar nog eens te zijn.

De laatste les van Pijper
Bij de eerste klanken reeds der Zes Adagio's, die Pijper in 1940 schreef en tekende
als Metselaar, voelde ik mij terugverplaatst naar de aula van Zorgvlied, waar hij op
een Zaterdagmiddag van Maart 1947 begraven werd. Een ogenblik te voren kon ik
die overgang niet vermoeden en hij geschiedde met een zachte schok gelijk wanneer
men opeens bevangen raakt door een dierbaar beeld van vroeger. Plotseling hoorde
ik weer het langzame gezang uit zijn eerste strijkkwartet, dat tot afscheid klonk van
achter een grijze voorhang, terwijl hij daar onder bloemen lag op de lijkbaar.
Het was een werk zijner jeugd, melodie uit de groene paradijzen van een jong hart,
dat niet anders kan dan nog geloven aan 't geluk en aan de deugd der dingen. Wij
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stonden ontdaan en verstard, als de dichter der goddelijke komedie, toen hij Francesca
ontmoette tussen de schimmen van de onderwereld. Wij hadden tranen in de ogen.
En niet enkel wegens die dode daar, wiens dagen te spoedig vervuld waren. Maar
meer omdat ons scheen dat ook hij op zekere dag, gelijk Francesca, niet verder had
kunnen lezen in het boek der liefde.
Over de Willem Pijper van dat Adagio uit het strijkkwartet zijner jeugd, doorborend
als de symbolische dolk der minnaars, waren ruim honderd seizoenen voorbijgegaan,
toen hij zich te schrijven zette aan de partituur welke zijn naam niet zou dragen, en
welke hij ons wilde achterlaten als de werkman die naast gezellen zijn stenen metselt
in het bouwsel van de architect. Wat was er gebeurd tijdens de ruim vijf en twintig
jaren van een te kort leven dat hij misschien verliezen ging en waarover hij zich te
bezinnen kreeg? Heel weinig. Het begon met het geraas en gekerm van een
afzichtelijke, afschuwelijke, waanzinnige oorlog. Het liep uit op de gruwel van een
tweede oorlog, afgrijselijker nog, waanzinniger, vuiler en misdadiger. Daar tussen
lag de affreuze periode van mensen zonder kompas, die zich niet wilden herinneren
omdat de herinnering pijn deed en die achter een mom van pret, een grimas van ironie
hun hopeloosheid, hun onmacht probeerden te vergeten, te verbergen. Daar tussen
lag de verfoeilijke periode van doen-alsof in verschillende stijlen, in verschillende
systemen, welke gelogen waren, omdat iedereen schrik had voor de waarheid zijner
innerlijke stem. De vale periode van lege excentriciteiten, van namaak, en van ander
bedrog, van ander gehuichel om het essentiële te kunnen verzwijgen, dat men niet
durfde vertolken. Die periode waarvan woord en toon, lijn en kleur, klank en accent
waardeloos werden en miserabel omdat alles eindigde in een nieuwe razernij van
moord en pijn. Zij was niet uit te wissen die periode. Haar euvel kon enkel worden
afgeschud. En Pijper haalde een kras erdoor, toen het religieuze genootschap waarbij
hij zich had aangesloten, hem de opdracht gaf tot het componeren zijner zes Adagio's.
Het is bijna geen geheim meer dat die taak hem werd opgelegd door de
Vrijmetselaars-loge van Rotterdam, en ik geloof niet dat enig vertrouwen schade
lijdt wegens deze openlijke vermelding. Zij is noodzakelijk. Want zij getuigt niet
alleen van Pijpers dapperheid, en van zijn gehechtheid aan de ‘sekte’, welke door
Hitler grimmiger dan andere gezindten werd vervolgd. Hoe zouden wij bovendien
kunnen begrijpen dat Pijper een geloof hervond, en hoe zouden wij dit geloof kunnen
toetsen als wij niet weten dat het steunde op een der kostbaarste overleveringen uit
de menselijke geschiedenis? Dat herwaakte, hervonden geloof voerde Pijper terug
naar de zangen van zijn eerste strijkkwartet. Naar de intuïties zijner jeugd. Naar de
archetypen van het menselijk gewaarworden en voelen. Deze archetypen zijn niet
talrijk. Sedert de mens zich uitspreekt en uitzingt bleef hun inhoud onveranderlijk
in alle wisselingen van hun vorm.
Men zou reeds nu omstandig de bijkomstigheden willen kennen van de mutatie
die de Zes Adagio's schijnen aan te kondigen in Pijper's muzikale organisme. Voor
welk doel, welke liturgische ceremonie waren zij bestemd? Tot hoeverre kon dat
doel de hele mens Pijper engageren en zijn geesteshorizon zo grondig wijzigen?
Wanneer begon die wijziging? In welk tempo ontwikkelde zij zich, snel of langzaam?
Waren de beweegredenen sterk genoeg om te mogen veronderstellen dat zij een
duurzame invloed zouden hebben geoefend op het wezen van Pijpers aesthetiek? Ik
hoop dat een zijner vrienden gegevens bewaart welke als uitgangspunt zullen dienen
voor het hoofdstuk van Pijpers biografie, dat een evolutie moet verklaren die even
merkwaardig is in psychologisch als in musicologisch opzicht.
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Niemand mene ondertussen dat Pijper, zich terugwendend tot zijn oorsprongen, de
princiepen of theorieën verloochend heeft welke hem bezielden, en waarvoor hij
streed. Niemand mene dat Pijper een aangenomen houding liet varen, of iets verwierp
waarnaar hij tevoren gestreefd had. In 't midden van een donker woud, en zonder
gids, opende hij een toegang naar de brede heerweg, de oude Koningsbaan, la voie
royale, die sinds heugenis door de meesters werd aangericht en voortgezet. Er was
niet veel voor nodig om hem te bereiken. Slechts een kleine vereenvoudiging van
zichzelf, die het juiste inzicht toelaat en helpt om alle scepsis, sarcasme en een overlast
van onvrede te verwijderen. Slechts een vonkje van oprecht en ongeveinsd geloof,
dat nog beter is dan de liefde, waaraan men dikwijls niet geloven kan. Met een
sprankje van echt geloof worden alle technieken goed. Dat geloof mag desnoods een
illusie zijn. Wat kan dat schelen? Het maakt alles mogelijk. Wie waarachtig gelooft,
die gelooft ook in de liefde ten slotte. Dan schrijft hij een melodie welke zowel van
het verleden kan komen als uit het heden omdat zij altijddurend is. Dan schrijft hij
een gezang dat familiaar gezegd een kop en een staart heeft. Wij horen het, wij
verstaan het, omdat het uit ons allen zou kunnen oprijzen. En de rest doet er niet toe.
Het ene accoord of het andere, het ene of het andere instrument, het ene of andere
rhythme, dat lijkt allemaal onbelangrijk omdat die melodie de weg gaat welke wij
verlangen, zelfs zonder hem te kennen.
Daarom houd ik de Zes Adagio's van Pijper voor een meesterwerk. Te boeien met
een enkel adagio, hoe kort ook, is al moeilijk. Het lukte Pijper in een tijdmaat welke
zesmaal niet verandert, om ons een geleidelijke inwijding te laten beleven tot een
licht zonder schaduw, en een algehele overgave aan die glans. Enkel door de dispositie
der instrumenten, door nuanceringen van de harmonie verwekte hij de indruk ener
handeling welke alle menselijke ervaring omvatte. Hij was daar een meester.
Die Zes Adagio's werden gevonden in zijn nalatenschap. Ik zou hun voorbeeld
gaarne beschouwd willen zien als zijn testament, zijn laatste wens: moderne muziek
te humaniseren, toegankelijk te maken voor ieder.
De eer en alle lof om zulk een getuigenis te openbaren viel te beurt op Woensdag
14 November van dit jaar aan het Utrechts Stedelijk Orkest onder leiding van Paul
Hupperts.

Een bewijs van muziek
Het mag een mooie uitdaging heten, waarmee Gustav Leonhardt, volgens een vroeger
gebruik en een recept van Stendhal, in het openbare leven is getreden als concerterend
musicus.
Op de leeftijd van, naar schatting, onder de vijf en twintig, heeft hij bijna de hele
Kunst der Fuge gespeeld op een clavecimbel. En hij heeft het goed gedaan. Meer
dan goed. Hier zou een summa cum laude passen, als critici die muziek verstaan,
een brevet uit te reiken hadden.
De grote tripelfuga, waar de oude Bach, zijn ene voet al in het graf, en ongeveer
blind, voor de laatste keer geworsteld heeft met de kwaadste dromen van de nacht,
hijgend, opgejaagd, kreunend, krijtend, jankend als een hond die uit de verte de dood
ruikt, ontzind door het dolle heen, maar niet ontredderd, niet te overwinnen, niet
tegen de grond te krijgen, niet te bedaren, - de phenomenale passie van dat uiterst
fantastisch en uiterst redelijk volbracht gewrocht is tot binnen de kern van haar kracht
begrepen, gevoeld en vertolkt door een jonge man in de bloei zijner jeugd.
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Een reëel feit als dit is meer dan ongewoon, wanneer men even bedenkt, dat de
geleerdste en ook de sensitiefste mensen gedurende langer dan anderhalve eeuw niet
geweten hebben wat zij moesten aanvangen met Die Kunst der Fuge. Zij hoorden
haar nooit, en enkel haar te zien, maakte hen reeds stom en weerbarstig, als kinderen
aan wie men probeert iets onbegrijpelijks uit te leggen. Ook dit is vooruitgang: een
opgroeiend Hollander doorziet vandaag die lange tijd hermetisch gebleven klanken.
Natuurlijk is het nonsens te beweren, zoals knappe musicologen tot vandaag toe
doen, dat Bach zijn Kunst der Fuge componeerde in abstracto; waarmee zij bedoelen,
dat Bach het voorbeeld wilde geven van een spitsvondigheid, een intellectuele tucht
in de muzikale redekunst, welke alles overtrof wat op notenbalken ooit bereikt was
of ooit bereikt zou worden; en die reeds op papier genoeg bewijzen leverde van haar
niet te evenaren vernuft om ooit behoeven te klinken, om ooit reflex en sensatie te
kunnen zijn van menselijke aandoeningen.
Deze geleerden poneerden niets dan een stelling, waarvan de enige argumentatie
welke zij konden aanvoeren, voortkwam uit hun eigen onmacht om achter een tekst
die hen sloeg met verbazing, de sensibele werkzaamheid te bevroeden van een
hartstochtelijk levend mens.
Weliswaar bestaan er geen argumenten om te staven, dat Bach een paar maanden
voor zijn dood, in de lente en de zomer van 1750, nog enig wetenschappelijk
preciseerbaar sentiment heeft willen verklanken. Is in muziek trouwens een sentiment
ooit nauwkeurig preciseerbaar?
Maar wanneer er in een organisme krachten woeden, zoals bij de Bach van de
Kunst der Fuge, krachten die de intellectuele functies opzwepen, fanatiseren tot een
maximum van inspanning dat twee honderd jaar lang ongeëvenaard zal blijven, dan
houd ik op louter psychologische gronden voor uiterst onwaarschijnlijk, dat het
psychische deel van de componist kon worden geïsoleerd, geneutraliseerd, beveiligd
te midden der stormende energieën van de zuivere gedachte. Het lijkt me in de hoogste
mate onaanneemlijk, dat de oude Bach, die 's middags op een koperen plaat graveerde
wat hij 's morgens schreef, zich nooit aan een clavecimbel gezet heeft, of aan een
orgel, om even te horen, een paar minuten maar, wat hij 's ochtends verzonnen had.
Het is reeds fnuikend voor de thesis van het ‘abstracte werkstuk’, dat Bach in zijn
Kunst der Fuge geen maat geschreven heeft, welke per slot niet met twee handen
gespeeld kan worden. Het is nog vernietigender voor deze thesis, wanneer iemand
van twee eeuwen later, die het ambacht kent, even nagaat wat Bach, - met zijn
techniek, zijn inventie, zijn onverminderde vurigheid, en een synthese willende
achterlaten van alles wat hij verzinbaar achtte, - op vier notenbalken had kunnen
tekenen, als het zijn bedoeling geweest was om een compositie te maken, welke door
de twee handen van een mens nooit gespeeld zou kunnen worden.
Dit bleef de geleerden verborgen, omdat zij niet van het vak zijn. Doch wie vandaag
het ambacht poogt te kennen zoals Bach, zal hier en daar in de Kunst der Fuge
betreuren, dat Bach zich gebonden voelde aan een speeltuig waar het mogelijke
beperkt werd door het idée fixe van twee handen. Het doet me duizelen als ik me
verbeeld wat die oude Bach op de rand van zijn graf, waar alle voorbije verlangens
samenkwamen in hun opperste geweld, gecomponeerd zou hebben, wanneer het
hedendaags orkest zijn instrument had kunnen zijn.
Juist daarom geloof ik ook weer niet, dat Bach zijn Kunst der Fuge speciaal bestemd
heeft voor het clavecimbel, tot welke mening Gustav Leonhardt, in navolging van
zijn leraars en op grond van eigen onderzoekingen, ons wil overhalen.
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Er zijn geen geldige bezwaren tegen deze opvatting, want de lang-aangehouden noten
(die niet kunnen doorklinken op een clavecimbel) en de verstrengelingen van stemmen
(die men zeer moeilijk kan onderscheiden op een clavecimbel) bevinden zich ook in
vele andere werken van Bach, welke zonder enige twijfel voor dat instrument
gecomponeerd zijn.
Er bestaat echter ook geen enkel bewijs ten gunste van die opvatting, want Bach,
terwijl hij bezig was met het componeren van de Kunst der Fuge, oordeelde het niet
de moeite waard om te vermelden voor welk instrument hij haar schreef. Als Gustav
Leonhardt, of een ander aanhanger der clavecimbel-hypothese, mij zei, dat de
verzwijging van het te gebruiken instrument op zichzelf een aanduiding inhoudt, wijl
de clavecimbel dermate evident voor Bach was, dat hij het overbodig vond hem te
vernoemen, dan zou ik geen antwoord weten; en ik zou slechts met enige
leugenachtigheid kunnen tegenwerpen, dat dezelfde redenering ook deugt voor het
orgel, dat in Bach's voorstellingswereld een even vertrouwde rol speelde. Als hij me
hierna antwoordde, dat de Fuge voor twee clavecimbels onmogelijk bedoeld kan zijn
voor twee orgels, wijl zij onmogelijk daarop kan klinken, wegens hare snelheid, en
zelfs al plaatst men de twee orgels naast elkaar, - dan zou ik schaakmat staan en mij
gewonnen moeten geven.
't Liefst veronderstel ik, dat het Bach totaal onverschillig was op welk instrument,
of op welke instrumenten, de Kunst der Fuge werd vertolkt, mits het gebeurde te
goeder trouw; en dat hij elke enigszins verstaanbare uitvoering verkozen zou hebben
boven helemaal geen uitvoering. Gedurende zijn ganse leven heeft Bach gewerkt in
het concrete, nimmer in het abstracte, en gewis dacht hij geen ogenblik er aan
(hiervoor bestaat ten minste niet de vaagste aanwijzing) om in het abstracte te gaan
werken, toen hij, aan het einde gekomen van zijn leven, en op het toppunt van zijn
kunnen, als erfgenaam van twintig generaties en als erfenis voor de verre toekomst,
een blijk, een compendium wilde nalaten van alles wat de muziek, gelijk hij haar
incarneerde, verworven had en vermocht, van alles daarenboven wat mensen die
hem gingen opvolgen, kon dienen tot vademecum en tot aansporing.
Maar in ieder opzicht volvoerde Gustav Leonhardt een voornemen van algemene
waarde en draagwijdte door de eerste te hebben willen zijn, en te zijn geweest, die
op overtuigende wijze aantoonde dat de Kunst der Fuge speelbaar en begrijpelijk is
op een clavecimbel.
De buitenstaander kan er niet meer dan een flauw idee van hebben hoeveel
intellectuele en psychische arbeid, hoeveel mechaniek van hersenen en vingers,
hoeveel wonderlijke predispositie, predestinatie er nodig is om zulk een voornemen
onberispelijk te volbrengen op zo jeugdige leeftijd. En de binnenstaander, die hetzelfde
zou willen doen als hij maar kon, en die waant de Kunst der Fuge te doorgronden,
zal gemakkelijk jaloers worden van Leonhardt's bewijsvoering, jaloers genoeg om
haar te kleineren. Ik zie even goed als ieder critiserend betweter, dat misschien geen
tien, misschien geen vijf der hele menigte die de Kleine Zaal vulde van het
Concertgebouw, de geheimen, de raadselen, de technische bijzonderheden kon
doorschouwen van elk dier vele muzikale kryptogrammen. Zo iets evenwel is hier
evenmin noodzakelijk als een volledige biologische, chemische kennis om een bloem
te waarderen, of om enig andere gestalte te beminnen die door haar aantrekkelijkheid
betovert. Bach wist dit reeds eer dan wie ook van ons.
Wat ik in de praestatie van Gustav Leonhardt als het hoogste nut beschouw, is dit:
De Kunst der Fuge, die menigeen getrokken, sommigen geboeid, enkelen verrukt
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heeft, zal ook menigeen brengen tot een exacte appreciatie van wat de hedendaagse
muziek is, van wat zij zou kunnen zijn, zou moeten zijn, zodra de componisten die
oude, stervende Bach van twee honderd jaar terug, eindelijk zullen begrijpen, naar
de letter niet alleen doch naar de zin.

Een sonate van Beethoven
Met veel meer redenen dan Die Kunst der Fuge, zou het geweldige werk van
Beethoven, dat de naam kreeg van Hammerklaviersonate, de legende verdienen van
gecomponeerd te zijn in abstracto, zelfs in de superlatief der abstractie: wegens
zichzelf alleen, voor zichzelf alleen; enkel om een tastbaar aandenken te bezitten uit
een fabelachtig gewest waar slechts hij tot dan toe geweest was, en welks grenzen
voorlopig, de eerste honderd jaar, door niemand anders zouden worden overschreden
noch genaderd; misschien ook om in ons gewone menselijke landschap een wegwijzer
te planten, duidend naar een toekomende conjunctuur van sterren, wanneer aan ieder
geschonken zal worden wat hij alleen, toen hij zijn teken oprichtte, had kunnen
kennen en had kunnen zingen.
Het karakteristieke dezer buitensporige Sonate is vooral dat de muziek ontspringt
op een plan en uit een bron waarvan wij te weinig voorstellingsvermogen hebben,
en ervaring, om hen enigermate te localiseren, ergens in een tijd of in een ruimte,
noch om hen enigszins met woorden te omschrijven.
Het eerste deel wekt onmiddellijke indrukken van enthousiasme, doch de soort
van dit enthousiasme, zijn herkomst, zijn oorzaak, zijn type, zijn gerichtheid vallen
niet nader te definiëren. Er bestaan in de geschiedenis van de menselijke geest geen
voorbeelden die enige associatie van gedachten of gevoelens, enig aanknopingspunt
toelaten. Evenmin in de geschiedenis van Beethoven. Bij gebrek aan elke
vergelijkingsmogelijkheid zou men het moeten noemen: enthousiasme in pure
toestand.
Het tweede deel is een luchte, lichte scherts welke speelt buiten of boven alle
bekende intonaties en normen der aardse vreugde of vrolijkheid, en het laat zich
nergens situeren.
Bij het begin van het langzame derde deel noteerde Beethoven: appassionato, con
molto sentimento. Maar niemand zou kunnen bepalen voor wie, voor wat, van waar
die passie is, en hoe, voor wie, voor wat het grote sentiment, dat hij vertolken wil
door éne snaar en met halve stem. Ook de vervoering naar diepte en hoogte waarheen
hij beurtelings zich wendt hebben geen noembaar doel. Men bemerkt dat een zekere
liefde, stil of bewogen, peinzend of agerend, hier van alle klanken uitstraalt. Maar
ook die liefde veroorlooft geen verdere qualificatie. Zij is liefde in haar loutere staat,
als 't ware liefde van vóór de aanvang, toen er nog niets was.
Het vierde deel der sonate opent met een wilde, en toch strenge improvisatie die
als de aanloop is, de aarzeling, alvorens een sprong, een duik te doen. Men tuimelt
in een wieling, een gedwarrel, een werveling, welker dolle vaart hij tracht te leiden
in de vaste banen ener fuga, die vliegend voortrent achter zichzelf. Plotseling ploft
men neer in een stilte. Een simpele, onnozele frase, als het eerste vragen van iemand
die uit een nachtmerrie tot bezinning komt, doorbreekt de bruisende, rommelende,
grommende draaikolk. De kalmte duurt maar kort. Opnieuw sluipt de onrust aan en
wordt weer razernij. Zij is niet meer te stuiten. Beethoven doet de sprong. Men weet
niet waarom noch waarheen. Ieder verband met een verbeeldbare realiteit is ook hier
opgeheven, uitgesloten, met voorbedachten rade ontweken, methodisch vermeden.
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Een andere karakteristiek der ‘Sonate für das Hammerclavier’ is de maximale
pressie en extreme spanning waaronder het ondefinieerbaar psychisch gebeuren zich
zonder onderbreking afwikkelt, na de bruuske explosie van de aanhef.
De handeling vindt voortdurend plaats nabij de limiet van het physisch mogelijke,
het instrumentaal veroorloofde. Onze oren kunnen slechts tien achtereenvolgende
geluiden opvangen, doorzenden per seconde, en in de beide snelle hoekdelen van dit
werk schiet Beethoven haast voortdurend rakelings langs de grenslijn, waar het
controleerbare eindigt, de chaos begint. Hij heeft de nabijheid gewenst en niet
geschuwd. Hijzelf gaf dat onstuimige tempo aan; hijzelf hoorde zich in dat stormende
centrum.
Om zulk een optimale snelheid te verwezenlijken en zo te beheersen dat zij
natuurlijke bewogenheid lijkt, zal de vertolker moeten beschikken over een surplus
in alles wat van een pianist kan worden gevergd en verwacht. Een surplus van het
enthousiasme dat de componist door middel van notentekens heeft aangeduid. Een
surplus van vaardigheid der hersenen, der vingers; een surplus aan physische en
psychische energie.
Beethoven wist dit toen hij het eiste. Hij had de moeilijkheid zelf beproefd,
doorleefd, en slechts met behulp ener uiterste wilsdaad kunnen overwinnen, toen hij
zich van binnenuit gedwongen zag naar een dergelijke onderneming. Hij wist eveneens
dat een surplus aan vreugde nodig zou zijn om het scherzo te spelen als 't gewoonste
ding der wereld, van boven de wereld; een surplus aan tederheid, aan verliefdheid
om het Adagio te vertellen als een geschiedenis van elke dag, van ieder
ondoorgrondelijk mens; een surplus van woedend verzet alvorens de sprong te willen,
te kunnen doen naar het slot, waar die geheimzinnige drift moet eindigen. Hij wist,
dat zijn Sonate für das Hammerclavier, zijn opus 106, een protest was tegen
beperkingen welke de mens nimmer mag aanvaarden. Hij sprak daar niet als een
gekluisterde, maar als een ontboeide uit alle ketenen ener oude gevangenschap; en
tot vandaag toe schijnt die opwekking, geformuleerd in muziek, voor ons nog als
illusie van een droom.
De derde eigenschap dezer sonate, waaraan wij nooit zouden kunnen geloven wanneer
zij niet bestond, is, dat zij overal menselijk klinkt hoewel zij overal het menselijk
bereikbare te boven gaat. Hoewel wij niets begrijpen van wat er bezongen wordt is
zij voor ieder verstaanbaar. Wij begrijpen die geestdrift, die scherts, die liefde welke
zouden moeten baten; wij begrijpen die ontsteltenis als alles dreigt zich te verliezen
in een duizelende paniek, in een verlokking naar de afgrond. De Beethoven van die
Sonate zou een kameraad kunnen zijn met wie wij wandelen door onze straten. Hij
beminde wat wij verlangen te beminnen. Hij heeft reeds gevreesd wat wij te duchten
hebben. Als hij vandaag leefde zou hij niet actueler kunnen componeren dan hij deed
in deze sonate die onder geen enkele stijl, geen enkele categorie van schoonheid kan
worden gerangschikt. Zij staat afzonderlijk in het oeuvre van Beethoven, afzonderlijk
in de historie der muziek, der overige kunsten; zij bleef afzonderlijk, en nochtans is
er geen werk dat directer aanspreekt, dieper graaft, heftiger doordringt en langer
resoneert. Om zich ongeveer rekenschap te geven van haar zeldzaamheid, van het
enorme gebied dat zij bestrijkt en prospecteert, en hoe uitzonderlijk in haar gebaar,
in haar intonatie, in haar accent, in haar vleugelwijdte en draagkracht zij tot heden
bleef, moet men zich verbeelden haar gerealiseerd te horen door een orkest. Men
betreedt dan een domein der psyche, dat tot nu toe zo goed als onontgonnen is.
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Het heeft mij steeds een raadsel geschenen hoe en vanwaar deze singuliere, volstrekt
mateloze muziek kon opkomen in Beethoven's brein. Nog meer heeft het mij altijd
verbaasd, dat zij kon worden opgedragen aan de Rudolph, die Beethoven's leerling
was, vriend, beschermer en tevens aartshertog, aartsbisschop en kardinaal. Gelijk
o.a. blijkt uit de gedenkschriften van Chateaubriand, die als gezant Frankrijk
vertegenwoordigde te Rome, was deze Rudolph tijdens het conclaaf van 1823, dat
een opvolger te kiezen had voor Pius VII, een der candidaten, die de Franse
conservatieve politiek het minst wenste, en aan wie Chateaubriand, zijn tegenstander,
ruime kansen toedichtte op de tiara. Ik heb dikwijls uitgezien naar vollediger
inlichtingen omtrent een candidaat-paus, die de opdracht van de Sonate für das
Hammerclavier met welgevallen kon aanvaarden. Zij kwamen me nooit onder ogen;
tot mijn spijt. Want deze vriend van Beethoven moet een der merkwaardigste
persoonlijkheden geweest zijn van die tijd. Wie zo helderziend is in muziek kan in
overige dingen niet kortzichtig zijn; hem beter te kennen zou waarschijnlijk beter
inzicht verschaffen in het psychisch leven en streven van de vreemdste, de
wonderlijkste, de onomvatbaarste, de machtigste der mensen, die ooit muziek maakten.
De gunst om enkele bijzonderheden van dit grote, zelden gespeelde werk te mogen
rememoreren, werd ons verleend door Marjo Tal. Deze pianiste, gedreven door een
innerlijke demon, die meer vergt dan het lichaam geven kan, waar hij verblijf koos,
beschikt niet over het hier nodige, onmisbare surplus. Maar al lukt niet haar eerlijke
bedoeling, en al verdwaalde zij soms achter de lijn waar Beethoven chaotisch wordt,
– enkel gerucht, enkel voortjagend, ongrijpbaar gedruis – er is toch een geheime plek
in haar wezen, waar zij contact heeft met die Sonate van een boven iedere
betrekkelijkheid opzwevende componist, wie te durven naderen, te willen bevatten,
reeds een voorrecht is. Marjo Tal richt zich naar het hoogste, het grootste, en volgens
een oude spreuk mag men dit voldoende achten.
Vorige week werd hetgeen de componisten tegenwoordig uiten, geconfronteerd
met Die Kunst der Fuge. Deze keer met de Beethoven van de Sonate für das
Hammerklavier. Hoe meer dit gebeurt des te meer zullen zij kunnen leren in welke
mate zij de minderen zijn tegenover het verleden.

Jubilerende Componisten
Het heeft geen zin en geen nut om te verbloemen dat de viering der veertig jaren van
het ‘Genootschap van Nederlandsche Componisten’ een langdurige mislukking is
geweest, die tot aller verbazing en verdriet eindigde met een fiasco waarvoor de
woorden verpletterend, beschamend, ontmoedigend nog te mild zijn. Oordeel zelf:
Bij de uitvoering van Zondag 23 December, die het feest moest bekronen, was de
grote zaal van het Concertgebouw voor drie kwart leeg, ofschoon de toegang slechts
negentig cents kostte, ofschoon het Amsterdams Orkest, zijn dirigent Van Beinum
en een eminent violist (Theo Olof) op de affiches stonden aangekondigd, en ofschoon
men zichtbaar de bekende middelen gebruikt had om een fatsoenlijk aantal hoorders
binnen te krijgen.
Ik weet wel dat lege stoelen niets bewijzen en achteraf soms kunnen dienen om
een roem pittiger te kruiden. Maar dan moeten de afwezigen ongelijk hebben. En
laten we er geen doekjes om winden, geen pleisters plakken op een houten been;
laten we liever ronduit toegeven dat de mensen die niet wilden komen een gezonde
kijk hadden op de zaak, en een goede neus.
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Vanaf het eerste concert, dat op Woensdag 17 October de jubileum-serie der zeven
uitvoeringen opende in Den Haag, hadden zij de recensies gelezen waarmee alle
kranten een welgezinde aandacht toonden voor het Genootschap. Werkelijk, onder
de nagenoeg veertig oude en jonge, dode en levende componisten die gespeeld of
gezongen zijn had bijna niemand zich te beklagen. Een vriendelijke, gelijkmatige
waardering kwam hen van overal tegemoet, ietwat sukkelig, soezerig, als het luie
gekeuvel van kippen op een warme zomermorgen, prettig om ernaar te luisteren.
Zodanig echter ontbrak in deze rapporten het kleinste blijkje van ware ingenomenheid,
het flauwste vonkje van enthousiasme, dat na zes van die beroepshalve en met de
smoor in 't hart uitgebrachte verslagen, de belangstelling te Amsterdam gezakt was
tot nul.
Wat de Amsterdammers werd voorgezet had bovendien geen enkele eigenschap,
geen enkele kans om te werken als een klap op de vuurpijl. Iedereen voelde dat van
te voren. Uitgezonderd de organiserende voorzitter van het Genootschap en hij heeft
dat échec natuurlijk niet expres gezocht. Daarom juist pleit het niet voor zijn vernuft
en inzicht. Ik geef gaarne ieder het part lof dat hij verdient: Deze zonderlinge
organisator, die alle hulp vond bij mede-bestuurders, was Guillaume Landré. Hij
heeft veel gewikt en gewogen, veel gepraat, veel gemanoeuvreerd, en onder zijn
combinaties raakte alles bedolven wat muziek had kunnen worden en enthousiasme.
Want niemand kome mij vertellen dat er uit de muzikale productie van ons Holland
der laatste vijftig jaar niet drie, niet twee, goede programma's kunnen worden
samengelezen; en zelfs niet één! Met tien, met twintig onafwijsbare onweersprekelijke
voorbeelden zou ik dat heten liegen. Goede programma's: uit welker inhoud niet het
resultaat voortvloeit ener zevenvoudige, doffe, dommelige, beledigende
onverschilligheid en verveling. Maar dan moet men op het openingsconcert Wagenaar,
Badings, Hendrik Andriessen, Van Gilse, Pijper niet afschepen met kleinigheidjes,
met bladvulling, met weinig representatieve composities, en niet voor zichzelf het
leeuwenaandeel reserveren: de derde symphonie van Guillaume Landré, die niemand
zal beschouwen als een eclatant meesterstuk, zelfs niet als een draaglijk werk dat
zonder wrevel meer dan tweemaal aangehoord kan worden.
Als men een enigszins inlichtend overzicht wil geven van de Hollandse muziek
moet men Diepenbrock niet afschepen met de duizendmaal gezongen Grote Hond
of de Uil (een goed grapje... maar wie kent het magnifieke Carmen saeculare?) en
hem totaal negéren als symphonicus. Men moet Sem Dresden niet afschepen met
enkele ondergeschikte, overigens uitmuntende stukjes voor koor, die verdwijnen in
de omringende rompslomp.
Toen voor het Amsterdams programma Henkemans' viool-concert ter sprake kwam,
was het de plicht van de auteur om te zeggen: ‘De beurt is aan Dresden, beste
vrienden. Hij krijgt ze niet dikwijls. Mijn viool-concert is kortgeleden driemaal
gespeeld. Zijn fluit-concert pas één keer, en 't zal niet gauw weer gebeuren, want
Van Beinum gaat op reis. Onder ons trouwens: dat fluit-concert is een volmaakt
juweel van klankkleur, vinding, poëtische fantasie, evenwicht en buitengewoon
vakmanschap. Billijk is billijk, en de eer dus aan Sem Dresden. ‘Ieder op zijn plaats,
zoals de Fransman zegt, dan zijn de koeien gehoed.’ Een dergelijk toespraakje tot
de voorzitter van het Genootschap zou Henkemans blijvend gesierd hebben.
Er is nog meer. Wie een terugblik wil geven op onze muzikale oorsprongen mag
Bernard Zweers niet gewoonweg aan de deur zetten. Ik houd niet van Zweers; maar
die achteloosheid van het Genootschap gaat te ver. Wie een tijdsbeeld wil schetsen
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der huidige situatie onzer muziek mag Rudolf Escher niet tussen veel rommel in een
hoekje duwen met zijn sonate voor solo-fluit. Wie een betrouwbaar tafereel wil
ophangen heeft volstrekt niet het recht om Bertus van Lier enkel te vertegenwoordigen
met het reeds lang bekende ‘Ik sla de trom’. Dat vergunt maar een heel beperkte kijk
op deze musicus. Men heeft niet het recht om Bernard van Dieren, Jacob van
Domselaer in de doofpot te houden. Tijdens hun jeugd zijn zij pionniers geweest.
Nog minder recht om iemand als Jan Ingenhoven compleet te ignoreren. Veertig jaar
geleden reeds schreef hij voor koor en solo-instrumenten een muziek waarvan menige
hoedanigheid heden ten dage nauwelijks vermoed en zeker niet geëvenaard wordt.
Tijdens zijn leven (hij stierf in 1951 op de Veluwe) schonk hij aan Nederlandse
musici een villa om er uit te rusten, en zij doen alsof hij nooit bestaan heeft. Dat is
erger dan ondank. Dat is domheid. En wie een beetje respect voelt voor de waardigheid
welke toekomt aan de muziek van Holland, aan de muziek in 't algemeen, zou 't nooit
in zijn hoofd gehaald hebben om de Zes Adagio's van Pijper te flankeren met een
totaal onbeduidend en in zijn lustigheid verschrikkelijk alledaags clarinet-concert
van Herman Strategier, die op het punt van aesthetiek nog veel zal moeten leren
alvorens iets te kunnen.
Wat zou men zeggen van een schilderijen-tentoonstelling waar de enkele groten
slechts aanwezig zijn met schetsjes, maar de vele kleinen en middelmatigen in het
volle ornaat van hun inconsistente eigendunk?
Het Genootschap van Nederlandse componisten heeft deze paradox geriskeerd.
Als goede vereniging wenste men een zo groot mogelijk aantal leden gelukkig te
stemmen, en ook nog hun familie. Onder de sociale gezichtshoek beschouwd is dit
streven prijzenswaardig en op maatschappelijk terrein overigens verwierf het
Genootschap, gesteund door het Bureau voor Auteursrecht Buma, lauweren van de
echte soort, die niet verwelken.
Twee dingen echter mogen niet worden dooreengehaspeld omdat zij zeer
verschillend zijn: de sociale doeleinden ener vereniging van kunstenaars en haar
artistieke activiteit. Het is begrijpelijk dat niet de hoogste eisen worden gesteld voor
de toetreding als lidmaat. Maar deze onvermijdelijke inschikkelijkheid maakt de
handhaving van een strenge maatstaf des te noodzakelijker wanneer het Genootschap
met jubileum-concerten voor de dag komt. Er is geen betere manier om een schichtig
publiek te kweken dan het opstapelen van redenen die leiden tot het verwarren van
een componerend Genootschaap met een kongsie, met een huiselijk onderonsje. Dat
gemoedelijk gebrek aan stijl, aan onderscheidingsvermogen, dat grondige gemis van
een duidelijke impuls en een oprechte hartstocht, dat onloochenbare tekort aan macht
om te voelen wat ieder onzer beklemt of verheugt, dat juist, geloof ik, ontvluchten
de mensen vandaag. En zij hebben het bewezen; ten minste hier, in Amsterdam.
Tot de misslagen, welke het Genootschap van Nederlandse componisten beging,
reken ik ten laatste dat onder de grote orkesten van Holland (Den Haag, Utrecht,
Amsterdam) het Rotterdams Philharmonisch Orkest vergeten scheen. Hoe zo?
Wanneer er iemand is die aanspraak zou kunnen doen gelden als verdediger, als
beschermer, als propagandist der Nederlandse muziek, dan zal iedereen roepen:
Eduard Flipse. Hij was de enige die ontbrak!
En bij de geruchten die vermelden dat de eigenlustigste, de praatziekste en drukste
pop van het Genootschap der Nederlandse Componisten artistiek beheerder zou
kunnen worden van het voornaamste onzer orkesten houd ik mijn hart vast. Wij
zullen dan een uitwisseling van buitenlandse en binnenlandse mediocriteiten beleven
die allen geconfectionneerd zijn naar het model dat wij zouden willen ontlopen omdat

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

wij het instinctief schuwen en verfoeien. Hij is zo ijverig voor zichzelf dat ik hem
niet eens te noemen heb.

Jubilerende componisten
van de zijde van het bestuur van het Genootschap van Nederlandse
Componisten schrijft men:
1. Wanneer men een ‘doorsnee’ wil geven van de Nederlandse compositiekunst der
laatste 40 jaren, waarmede op zijn minst 50 componisten zijn gemoeid, en waarbij
men uiteraard de nadruk op het meer hedendaagse wil leggen, begrijpt een ieder dat
men op z e v e n concerten geen volledig beeld kan geven. Bovendien was de situatie
aldus, dat de orkestconcerten (Haag, A'dam, Utrecht) aan het jubilerende Genootschap
a a n g e b o d e n w e r d e n , hetgeen dus inhoudt, dat het Genootschap de programma's
niet kortweg kon voorschrijven, als iemand die een bestelling doet. Zelfs wanneer
de zaken aldus gestaan zouden hebben (het Genootschap optredend als opdrachtgever),
zou men met de orkestleiding overleg omtrent de practische uitvoerbaarheid
(repetitietijd, lengte v/h programma e.d.) rekening hebben moeten houden. Het
programma van het Concertgebouworkest werd tijdens verscheidene besprekingen
tussen bestuursleden van het Genootschap, v. Beinum en dr R. Mengelberg na veel
overleg samengesteld. Terwijl Zweers door het Genootschap genoemd werd, brak
de dirigent een lans voor Dopper. Een ander door het Gen. voorgesteld werk kon
wegens practische redenen niet uitgevoerd worden op dit concert. Het heeft weinig
zin, de besprekingen te reconstrueren; doch het spreekt vanzelf, dat het Gen. na
meerdere mogelijkheden overwogen te hebben en deze met v. Beinum en Mengelberg
aan de practijk getoetst te hebben tezamen met deze heren tot een oplossing kwam.
De uiteindelijke verantwoordelijkheid werd niet gedragen door het Gen., doch door
het Concertgebouw, dat dit concert presenteerde.
2. Van ‘afschepen’ van enig componist is geen sprake geweest in Den Haag. Dat
de voorzitter het ‘leeuwendeel’ ‘opgeëist’ zou hebben, is een o n j u i s t e voorstelling.
Henriëtte Bosmans wordt in het artikel van de Groene niet genoemd, doch h a a r
Piano-concertino was het ‘pièce de résistance’ van het programma, ook wat de
gunstige plaatsing betreft. Ook het Haagse orkestprogramma was een resultaat van
ampel overleg.
3. De koorwerken van Dresden als ‘ondergeschikt’ te kenmerken in diens oeuvre,
is dwaas, want Dresden is juist een onzer beste koorcomponisten en zijn werk vormde
het hoogtepunt van het Apollo-concert. Hoe kan een ‘ondergeschikt’ werk tevens
‘uitmuntend’ zijn? Waarom is een werk voor koor, of een werk van korter tijdsduur
dan b.v. een symphonisch concert, minder belangrijk?
4. Henkemans reageerde op de opmerking omtrent zijn verplichting om i.p.v. zijn
Vioolconcert Dresdens Fluitconcert voor te stellen. Dit werk werd in dezelfde periode
(abonnements Concert Concertgebouw van enige dagen voor het
Genootschapsconcert) te A'dam uitgevoerd. Een herhaling op zó korte termijn zou
geen zin hebben.
5. Waarom zou men alleen ‘grote meesterwerken’ moeten spelen? Tijdens de
Jubileumconcerten hebben ook de werken van componisten, die geen ‘topfiguren’
zijn, hun recht.
6. B. v. Dieren was Engelsman!
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7. Het feit dat Ingenhoven een villa beschikbaar gesteld zou hebben aan de Ned.
componisten, behoeft op zich zelf geen voorwaarde te zijn, zijn werk te spelen. Dit
is een ‘dooreenhaspelen’ van sociale en artistieke zaken, waartegen Vermeulen juist
waarschuwt (zie 2e alinea 3e kolom).
8. Uit de waardering, welke Vermeulen in de Groene te kennen gaf t.o.v. Pijper's
Adagio's blijkt, dat dit wis en waarachtig geen ‘schetsjes’ zijn!
9. Met Ed. Flipse is wel degelijk overleg gepleegd, doch deze dirigent zag geen
gelegenheid, een speciaal Genootschapsconcert op touw te zetten. In ‘Resonans’
werd over Flipse met speciale waardering geschreven. (Resonans is het orgaan van
het Genootschap.) Dit artikel in het Jub.-programma-No. werd n.b. overgenomen in
een programma van het Rott. Ph. Orkest. De desbetreffende verklaring had Vermeulen
kunnen lezen in Resonans, dat hem als lid v/h Gen. is toegezonden!
10. Uit de in vele opzichten waarderende wijze waarop Vermeulen de Derde Symf.
van Landré besprak in De Groene, kan n i e t de gevolgtrekking gemaakt worden,
dat dit stuk bij tweede aanhoren ‘wrevel’ zou moeten opwekken. De aanval van zeer
persoonlijk-beledigende aard op de voorzitter v/h Genootschap heeft zijn
mede-bestuursleden gekwetst.
11. Door naast een sterk werk (Pijper) een zwakker werk (Strategier) op het
programma te plaatsen, kan het sterke werk alleen maar g u n s t i g e r uitkomen. Niet
omgekeerd.
12. Voor een Nederlands Concert, dat bij het doorsnee-concert publiek nimmer
achterna gehold wordt, was de zaal zeker n i e t slecht bezet. Het was een zeer
geïnteresseerd, speciaal publiek, grotendeels uit zichzelf gekomen; een speciaal
concert heeft altijd een speciaal publiek! Zichtbaar bekende middelen (?) werden
niet toegepast.
Voorts bereikte ons een brief van Jan Mul:
Enkele weken geleden smaakte ik het genoegen in dit blad enige vreugdeklanken
uit te stoten over het besluit van staatssecretaris Mr Cals om aan Matthijs Vermeulen
een prijs toe te passen voor diens Vierde symphonie. Het is voor een bestuurslid van
het Genootschap van Nederlandse componisten altijd strelend, nietwaar, wanneer
een der werkende leden een officiële erkenning ten deel valt. Vandaar dat hij, op een
vriendelijk verzoek, onmiddellijk in de pen klom.
Hier nu moet hetzelfde bestuurslid ter zelfder plaatse een hartgrondig ‘au’ laten
horen. Want Matthijs Vermeulen heeft de mokerhamer van zijn hartstochtelijk
gesmeed proza boven op het hoofd van het bestuurslid (en de hoofden van zijn
medebestuurderen) laten neerkomen. Wat is het geval? In zijn artikel ‘Jubilerende
componisten’ van de vorige week betoogde Matthijs Vermeulen dat de serie concerten
ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Genootschap van Nederlandse
componisten een totale mislukking was, dat er van de programma's niets deugde, dat
de Grote Componisten met futiliteiten vertegenwoordigd waren (kan iemand die
futiliteiten schrijft wel tot G.C.'s behoren?), dat er, kortom, dat er door een stelletje
M(iezerige) P(oppetjes) maar wat geklungeld was.
Als gelegenheidsmedewerker aan dit blad meen ik de plicht te hebben, het hier
openlijk te betreuren dat Vermeulen niet eerst eens bij mij informeerde naar de
juistheid van het ‘feitenmateriaal’ dat hij te berde wilde brengen. Want dit
feitenmateriaal is nu zo goed als geheel òfwel krom getrokken, òfwel totaal onjuist.
Maar goed: misverstanden zijn het zout en peper in onze samenleving. Daar komt
nog bij dat ieder wel weet dat Vermeulen houdt van een onpartijdig, geheel zelfstandig
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gevormd oordeel, en dat, zo hij zich van te voren op de hoogte zou stellen van het
hoe en waarom van de feiten die hij zo hier en daar opmerkt, de hoge, pakkende,
boeiende, meeslepende toon vaak tot enkele toontjes lager zou afzakken. Waarmee
de room er àf zou zijn. Tout comprendre c'est tout pardonner. Vandaar dat ik - met
de kriebel in mijn pen - een onjuiste bewering voorbij zal gaan.
Blijkt uit zijn artikel een on-collegiale houding? Vermeulen, wil ik veronderstellen,
meende zich te gedragen als de ‘vriend die ons onze feilen toont’. Laten we het dus
een vriendendienst noemen.
Maar wat mij beslist vals in de oren klonk was die gruwelijke hooghartige
grondtoon. Dat kleinzielig plezier om zich te verlustigen in het eerlijk ploeteren van
anderen. Waarom dat standbeeld op een sokkel van lijken? Al dat gepietepeuter over
‘waarom hij wel en hij niet; waarom dat wel en dat niet’ komt niet voort uit edele
verontwaardiging. Dat de Grote Componisten met schetsjes aanwezig waren! Tot de
meest grandioze uitingen van muziek behoort nog altijd de aloude eenstemmige
‘prefatie’ en het ‘exsultet’ van Paas-Zaterdag. Men heeft er geen groot orkest bij
nodig. De onvergankelijke schoonheid van deze muziek ervaart men zelfs bij
ongeschoolde priesterzang. Groot koor, groot orkest: duizend medewerkenden. Gaat
het zien, gaat het zien! Onzin!
Rudolf Escher's Sonate voor fluit-solo is een voortreffelijk specimen van zijn
compositorisch kunnen. Het blijft van onveranderlijke kwaliteit, al plaatst men het
tussen werken van Mul en Landré. Is Diepenbrock's ‘Grote hond’ minder dan het
Carmen saeculare? Allerminst. Is ons kostelijk vermogen, de lach, beslist van lager
orde dan de ernst? Is een werk van Sem Dresden minderwaardig omdat Roeske het
met ‘Apollo’ kan uitvoeren? Bestaat er een criterium in de muziek? Waarom
Vermeulen zich niet verheugt over de voldoening van ons ploeteraars, die ook eens
op een programma vertegenwoordigd waren als Nederlands componist? Want
hoogmoed verblindt. Zoals eens Beethoven die zich niet wenste te compromitteren
met dat onderwijzertje Schubert; zoals Wagner die lak had aan die boerenpummel
van een Bruckner.
JAN MUL
Voor vandaag slechts een enkele aantekening bij punt 6 van het Genootschap: Bernard
van Dieren.
Mijn lexicon zegt: Dieren, Bernard van, geb. 27 Dec. 1884 te Rotterdam, van een
Hollandse vader en een Franse moeder; autodidact musicus; ging in 1909 als
correspondent van de Nieuwe Rotterdamse Courant naar Londen......
Hij is dus Hollander. Of men wil of niet. Dat hij zich liet naturaliseren, heeft, over
zijn afstamming sprekend, niet het minste belang. De vader bepaalt.
Over de rest later misschien. Zij is navenant. Maar even nog dit: Eertijds, in 1912
b.v., in de dagen van Olim, heb ik voor programma's van Ned. componisten (waarbij
uitschot en afval was) de zalen vol gezien; hoewel er toen ook veel geschipperd werd.
Het is geen symptoom van gezondheid om zich zo gemakkelijk als het Genootschap
te schikken in een flagrante nederlaag. Zo iets leidt naar niets. Waar ligt de oorzaak
van zulk een achteruitgang?
Mijn vriend Jan Mul heeft gelijk. Ik had de ploeteraars meer moeten prijzen. Doch
waar waren ze op de programma's van het Genootschap? De echte ploeteraars kregen
de kleinste rollen. Eén stem verdwijnt soms in het lawaai. Ja! Anders waren er geen
wereldoorlogen geweest, die grote wroeging in ons binnenste. Ook ik houd van
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vrolijkheid, en wij kunnen samen best lachen. Maar er zijn nog dingen waarover men
niet lachen mag en die men veronachtzamen kan.
De equatie Beethoven-Schubert, Wagner-Bruckner wijs ik af in dit verband.
Beethoven zei op zijn sterfbed: Er woont in Schubert een goddelijke vonk. Het lijkt
me een troost in zo'n moment om dat te kunnen zeggen. Wie weet wat Wagner dacht
toen hij bezweek? Misschien hetzelfde...
Zonder rancune:
M.V.

In het nummer van 19 februari 1952 plaatste de redactie van De Groene
Amsterdammernog de volgende correctie:
Door een misverstand is in het stuk van de zijde van het Genootschap van Ned.
Componisten in de Groene van 12 Jan. uitgevallen een deel van Henkemans' bezwaren
tegen Matthijs Vermeulens wens dat hij (Henkemans) zijn vioolconcert zou
terugtrekken ten gunste van Dresden's Fluitconcert. Deze bezwaren waren o.m. de
volgende: 1. Het engagement van Theo Olof voor het concert van 23 Dec. dateerde
van 6 Oct. 2. Henkemans nam eerst door de uitvoering van 16 Dec. kennis van het
bestaan van Dresden's fluitconcert. Had dus Henkemans willen handelen
overeenkomstig Vermeulen's wens, dan was dat reeds op grond van deze bezwaren
onmogelijk geweest. 3. Henkemans' vioolconcert was niet drie maal, doch twee maal
uitgevoerd, t.w. op 24 en 25 October 1951.

Over Strawinsky en wat anders
Juist waar Strawinsky in zijn ‘Chroniques de ma vie’ spreekt over de Symphonie de
Psaumes, definieert hij met heldere woorden, wat men volgens zijn opinie mag
verwachten van een componist en wat men hem niet heeft te vragen.
‘De meeste mensen,’ zegt hij, ‘houden van muziek, omdat zij er emoties hopen te
vinden, zoals vreugde, smart, droefenis, een natuurtafereel, een gelegenheid tot
dromen, of om “het prozaïsche leven” te vergeten. Ze zoeken er een verdovingsmiddel,
een stimulans. Ze zoeken altijd iets anders dan zij is. Ze willen vooral weten wat zij
uitdrukt, en wat de auteur beoogde, toen hij haar componeerde. Het lukt hun maar
niet te begrijpen, dat muziek een feit op zichzelf is, los van alles wat zij hun zou
kunnen suggereren. Anders gezegd: de muziek interesseert hen slechts voor zover
zij dingen bestrijkt, welke buiten haar liggen, doch die familiaire sensaties bij hen
oproepen. De muziek echter zou niet veel waard zijn als zij beperkt was tot een
dergelijke bestemming. Als de mensen geleerd hebben van muziek te houden wegens
haar-zelf, als zij haar kunnen horen met andere oren, zal hun genieting van een veel
hogere, veel machtigere orde zijn, en vergunnen de muziek te beoordelen op een
ander plan waar haar intrinsieke waarde zich aan hen kan openbaren. Zo'n gedragslijn
veronderstelt natuurlijk een zekere graad van muzikale ontwikkeling en intellectuele
cultuur, maar die graad valt niet moeilijk te bereiken. Ongelukkigerwijze is het
onderricht der muziek, op enkele uitzonderingen na, bedorven in zijn kiem. Men
hoeft maar te denken aan alle sentimentele onnozelheden, welke men zo dikwijls
hoort opdissen over Chopin, Beethoven, zelfs over Bach, en dat nog wel in scholen,
waar beroepsmusici gevormd moeten worden. Behalve dat die weeë commentaren
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op haar buitenkanten het begrip van muziek volstrekt niet vergemakkelijken, zijn ze
in tegendeel een ernstige hindernis om haar grond en haar wezen te vatten.’
Dat is gedacht omstreeks 1929, en sindsdien heeft deze theorie zich genesteld in
bijna alle hoofden waar de gezamenlijke beweging en bewogenheid van een organisme
getransformeerd wordt tot muziek. Slechts zeer weinigen hebben zich er tegen
geweerd, er voor behoed, maar op goede gronden, en bovendien gedreven door het
instinct van zelfbehoud. Op goede gronden. Want, wanneer ik naga hoe de muziek
ontstaan kon, ontstaan moest in primitieve tijden (als spontane, directe uiting ener
lichamelijke aandoening), wanneer ik naga hoe de muziek in primitieve tijden en
nog talrijke eeuwen daarna gebruikt is (om te betoveren, om aan te sporen, om de
inhoud van een woord te verzinnelijken, voelbaar te maken), dan kan ik slechts
oordelen, dat Strawinsky breekt met een gewoonte, die sinds mensenheugenis wet
was voor ieder die muziek maakte, voor ieder die muziek verlangde. Want aangezien
het een feit is, dat muziek slechts ontstaan kan als uitdrukking ener lichamelijke of
wellicht geestelijke impuls, zal iedereen die vermag te denken en na te voelen, zich
afvragen tot welke soort die impuls behoorde, of zij een schreeuw van angst was,
een geschrei van smart, een kreet van iets dat nog poogt te geloven, of te hopen, of
nog wil beminnen. En vermits het een feit is, dat alle muziek van haar oorsprong af
heeft willen betoveren, of aansporen, of verduidelijken, zal ieder die over een muzikale
mededeling kan nadenken zich afvragen: Waartoe wilde die componist mij betoveren?
Waartoe poogde hij me aan te sporen? Wat trachtte hij te insinueren, verstaanbaar
te maken?
Wie de neiging mist om iets wat hij hoort te begrijpen als gevoel, als indruk, is
hij nog een mens? Hij wordt een robot, zonder reflexen, zonder reacties zolang er
niet door iemand gedrukt wordt op een knop. En Strawinsky wil die beweger niet
zijn? Waarvoor maakt hij dan muziek? Waarvoor dient dan dat dure apparaat van
koor en orkest, wanneer niemand de impressie welke hij er van kan ontvangen, zich
mag bewust worden als weerkaatsing ener werkelijkheid?
Strawinsky's theorie voert tot nog gevaarlijker consequenties. Hoe immers, als ik
geen maatstaf meer heb, omdat ik de persoonlijke gewaarwording moet uitschakelen,
zou ik nog verschil kunnen bemerken tussen genie en talent, veel en weinig, iets of
niets, origineel of namaak, wanneer elk criterium van eigen norm, eigen weerklank
mij verboden wordt? Waar of hoe zou ik een grens mogen trekken tussen hoog en
laag? Er is iemand geweest, die elke dag een onberispelijke fuga componeerde, en
als hij geen motief daartoe vond in zichzelf, dan putte hij het uit het rhythme der
advertenties van een krant. Hij heette Simon Sechter. Hij was een volmaakt,
onovertrefbaar vakman, evenals Bach. Waarom is hij desondanks niet met Bach te
vergelijken, ofschoon hij hem evenaarde? Waarom is hij compleet vergeten? Om de
eenvoudige reden, dat hij onmachtig was enige aandoening te verwekken. Met de
theorie van Strawinsky kan men slechts zulke knappe, vervelende, nutteloze lieden
fokken.
Dit alles leek me afdoende; het leek me ook een verontrustend teken voor het
tijdsbestek, wanneer makers van muziek willen fungeren als vernuftige maar harteloze
en ontmenste mechanieken. Heel modern indertijd. Men kon er een aantal grote
componisten mee achter de bank stoppen; men kon er geen nieuwe mee te voorschijn
brengen.
Zo kunt gij reeds gissen hoe ik na twintig jaren wederom te staan kwam tegenover
een psalmen-symphonie, welke zich a priori beweert en bedoelt af te sluiten van
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iedere mededeelzaamheid, uitgezonderd wat kan ontrijzen aan de materiële klank.
Ongetwijfeld, die klank is uitstekend, en dat hij stagneert op een gemiddeld plan,
zonder noemenswaardige variatie, zou misschien niet behoeven te gelden als een
tekort, want de compositie duurt niet lang. Daarnaast evenwel observeerde ik de
gewone procédé's der meesters. Als Strawinsky een tekst heeft te vertolken waarin
een dringend vragen wordt uitgesproken (‘Verhoor mijn bede, Heer, en mijn smeken;
leen het oor aan mijne tranen!’), dan ontsnapt hij niet aan het bekende, academische
type van smeking, en gelijk al zijn voorgangers der laatste eeuwen, benut hij de
schuifelende halve toon en de geijkte harmonische sonoriteit. Hij is zijn eigen
principen dus niet trouw; hij is evenmin oorspronkelijk. Als zijn tekst de verhoring
bezingt (‘Verbeid had ik den Heer en hij gaf acht op mij en hij trok mij uit de
jammerpoel, en hij legde in mijnen mond een nieuw gezang.’), dan ontwerpt
Strawinsky, naar oratorisch gebruik, een dogmatisch hechte fuga, die zich afwikkelt
volgens de voorschriften, doch die psychologisch niet evolueert en nauwelijks enige
verbinding heeft met de zin der woorden. Van verhoring (moeilijker in muziek te
verwezenlijken dan de smeking) geeft zij geen blijk. Van het ‘nieuwe gezang’ bespeurt
men niets. Zo zou Sechter het ook gedaan hebben, wanneer hij vandaag geleefd had.
Maar niet Bach, niet Händel, niet Rameau, niet Beethoven. Waar David's tekst precies
opsomt met welke instrumenten hij zijn Heer zal loven en prijzen (met bazuingeschal,
met snaren en orgel, met welklinkende cymbalen van gejubel, met pauk en koor, en
alles wat adem heeft) daar verzint Strawinsky een soort van monotoon religieus
gegalm gelijk ons soms tegemoet waait uit een kerk waar wij toevallig voorbijgaan.
Dat is ontegenzeglijk mooi en roerend. Ik zou er sentimentele commentaren bij
kunnen schrijven, zoals bij Chopin, bij Beethoven, bij Bach! Maar deze meesters
gaven mij, zonder argwaan, zonder reserve, de volheid van hun hart. Bij Strawinsky
daarentegen is alles geïntoneerd beneden de maat, beneden het pathos van de dichter
David, beneden het bereikbare peil dat die dichter de mensen voorstelde en oplegde
voor altijd, aan iedereen, hij noeme zich componist of winkelier.
Daarom en daarmee vervallen voor mij alle vertelsels over Strawinsky tot ongeveer
niets. Hij heeft geen violen willen hebben in zijn Symphonie de Psaumes. Waarom
niet? Omdat hij te simpel en dor is. Hij heeft veel gekund. Maar toen het er op
aankwam om een muziek te vinden voor het goddelijke en het menselijke tegelijk
bleef hij overal onder onze verwachting, onder het objectief vereiste, beneden die
David, en beneden ons, omdat wij meer nog leerden verlangen dan deze oude zanger
der Hebreeuwen.
Hierbij enkele opmerkingen achteraf: Hein Jordans, die de Symphonie de Psaumes
dirigeerde en ook de sublieme, onnoemelijk tedere, de onbeschrijflijk jubelende
cantate van Bach – 'Du Hirte Israel, höre!' – deze zonder twijfel wel-menende dirigent
onderstreept nog steeds al wat hij zeggen wil met de nadruk en de bangheid van
iemand uit een verloren provincie, van iemand voor wie dat allemaal te zwaar weegt
eigenlijk, maar die het doet zo goed als hij kan. Hij is altijd duwend, jagend, blazend.
Zou hij dat werkelijk niet kunnen afleren?
Chris Scheffer kan de tenor worden, die wij na Jacques Urlus niet meer hoorden.
Nu reeds geeft hij in de acute, ongeschminkte concertzaal meer redenen tot
bewondering dan Vroons. Om te worden wat hij zijn kan, zou ik hem willen raden
om zich minder te geven aan de opera, meer aan de muziek alleen. Ik denk niet enkel
aan de Messias natuurlijk. Ook aan Das Lied von der Erde.
Nog iets anders:
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Onder grote toeloop van muzikale sommiteiten heeft zich met opzienbarend succes
gepresenteerd een 'Nieuw Hollands Strijkkwartet'. Het speelde Mozart, Ravel en
Smetana. Het geroutineerde programma.
Ik heb daar niet aanwezig willen zijn. Ik acht het indecent, moordend voor wie
componeert, dat een zogenaamd nieuw ensemble zich in Holland voordoet zonder
blijkbaar te beseffen, dat een strijkkwartet van Daniël Ruyneman en een van Géza
Frid, onze landgenoten, onlangs bekroond werden in Luik, maar nog niet gespeeld
in Holland. Dat moet veranderen.

De eerste van Mahler
Hoe het te zeggen? Na een afwezigheid van twee jaar is Rafael Kubelik hier
teruggekeerd om Van Beinum tijdelijk te vervangen, en wat hij na zijn eerste concert
me te denken gaf, verschilt hartgrondig van de indrukken, die hij destijds in mij grifte
bij zijn debuut, voor ons, als dirigent.
Is hij veranderd? Voor een deel wel, en nog al sterk, maar gedeeltelijk ook niet.
Zijn langdurig verblijf te Chicago deed hem geen kwaad. Amerika schijnt een geheel
tegenovergestelde invloed op hem uitgeoefend te hebben dan men gewoonlijk
waarneemt bij Europese kunstenaars, die daar werkten, en waarvoor juist Kubelik,
te oordelen naar zijn antecedenten, het meest moest openstaan. Te weten: een zekere
neiging om het simili te houden voor echt, en pronk te laten doorgaan voor pracht.
Buiten mijn verwachting heeft Kubelik het goede pad gekozen; of liever, om niet
vooruit te lopen: hij lijkt met doende het beste te zoeken. De verleidelijke,
verraderlijke lust om het dirigeren hoofdzakelijk te behandelen onder de egocentrische
gezichtshoek van l'art pour l'art, heeft hij bijna bedwongen. Hij verloor daarbij niets
van de levendigheid, de zwier, de avontuurlijke charme, welke litteratoren toedichten
aan reizigers in een Oriënt-express. Hij verloor niets van zijn exuberantie, zijn
weelderigheid. Maar het gebaar dat hij tekent in de lucht, als vriendelijke engel of
wilde bacchant, is veel minder dikwijls wat de Fransen noemen ‘un acte gratuit’, een
daad voor niemendal. Het is niet geplakt op de muziek. Het wordt niet als nodeloze
overdaad toegevoegd aan een melodie, een rhythme. Precies het omgekeerde, en
gelijk het zijn moet: het gebaar werd meestal sprekend genoeg om het te vertolken
als een figuurlijk schrift van wat men hoort en soms duidelijk genoeg om te menen
dat de muziek eruit ontbloeit. De enige fout welke ik Kubelik nog heb te verwijten
is, dat hij haast voortdurend het sterke maatdeel aandikt met een nerveuze, eventjes
syncoperende tik, die zelden met het melodische rhythme accordeert. Ongeveer altijd
vermindert dat aanwensel, waaraan menig hedendaags dirigent lijdt, zowel het
persoonlijk werkingsveld van de dirigent als de draagkracht der gedirigeerde muziek.
Toch geloof ik na het horen der finale van Mahler's Eerste Symphonie te moeten
bekennen, dat Rafael Kubelik over vermogens beschikt welke mij twee jaar geleden
ontgingen, hetzij omdat ze zich nog niet krachtig genoeg uitten, hetzij wijl ik te
kortzichtig was om hen te bespeuren, misschien ook omdat ze bij Kubelik door een
bijzondere affiniteit met Mahler werden versterkt. Vorige zomer, terwijl Kubelik
Mahler's Vijfde dirigeerde op het Holland-Festival, werd ik ze gewaar, en wie deze
erkenning wil opvatten als een amende honorable, begrijpt mij niet geheel verkeerd.
Sinds ik Mahler's Eerste Symphonie ken, en dat is al veertig jaar, ben ik
langzamerhand haar finale gaan beschouwen als de ware toetssteen voor iedere
dirigent, omdat ik nimmer iemand ontmoette die mij dat slotbedrijf van een mooi en
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geheimzinnig drama in klanken, aannemelijk wist over te brengen, terwijl ik weigerde
te twijfelen aan de juistheid van Mahler's zonderling grootse visie, aan de mogelijkheid
ener volmaakte uitvoering.
Gelijk elkeen zien kan, ligt er tussen de drie eerste delen der symphonie, en het
vierde, het laatste, een afgrond. De drie eerste delen gebeuren als 't ware binnen de
tovercirkel van een jong mens die zijn eigen dromen spint, zijn eigen legenden weeft,
verzonken in het geluk dat hij bezig is te worden, willend is te maken, fantastisch
afgezonderd van de hele buitenwereld door de halo, de aura der innerlijke vlam, die
hij als een zomerochtendglans onzichtbaar overal met zich meedraagt. Plotseling,
met het tumult van een cataclysme, breekt die magische gordel, en als Lazarus uit
zijn graf, als de vlinder uit zijn cocon, wordt de jonge Mahler geslingerd van de
droom naar de daad, van de vertrouwelijke nacht naar de dag. Alles hangt er van af,
hoe zijn vertolkers die dag kunnen zien: hard en wreed, als een ontgoocheling; of
stralend en victorieus, als de bevestiging van wat Mahler droomde, terwijl hij nog
onbewust het kleine plekje zijner Boheemse aarde bewandelde. Veertig jaar geleden
en nog lange tijd daarna waren wij gezind om die dag, welke daar eensklaps losbarst,
te houden voor rauw, kaal en guur, als een bitse snauw, een schreeuw aan 't einde
van een verrukkelijk gesprek. Zo vatte Kubelik dat niet op. Precies andersom. Ik
weet niet of hij dat met voorbedachte rade deed of instinctief. Dit is van weinig
belang. Want hij heeft gelijk. Hij zag of hij raadde dat elke sensatie, welke Mahler
suggereerde gedurende de drie vorige bedrijven zijner symphonie, teruggolfde in de
tiende, in de honderdste macht tijdens die finale, bij wijle als herinnering aan vroeger,
maar meestens als een nieuwe opvaart naar de hogere kimmen. Kubelik dus, gelijk
iemand die een berg beklimt, is gestegen van rots tot rots, hoger en hoger, nieuwe
afgronden makend, diepere kloven, een ijlere lucht, een helderder licht, een fellere
tinteling, een brandender zon, zolang er nog een verdere top lag, tot ergens waar het
geluid een vreemde, naakte intensiteit krijgt, alsof de bijtonen verdwenen zijn, tot
daar waar de adem stokt, wanneer de klimmer veilig staat in een bijna ongeloofbaar
Zenith, de zwaartekracht vergetend, in de grote eenzaamheid, verwijderd van alles,
alleen met zijn zelf waar de muziek orgelt als een laaiend vuur.
Merkwaardig avontuur dat ik nog nooit zag lukken. Kubelik slaagde erin alle
betrekkelijkheden op te heffen. Wat mij bij anderen aandeed als rhetoriek, als
kunstmatig opgeblazen, als een greep boven de macht, als grootheidswaan, werd bij
Kubelik natuurlijk gebaar, niet minder nauwkeurig in de amoureuze lyriek dan in
het geëxalteerdste heroïsme, zonder twijfel driftig, opgetogen, uitbundig, maar steeds
in exacte verhouding tot het doel dat gesteld was en bereikt werd. Het verheugde mij
voor Mahler; ook hij, zich slechts halverwege verwezenlijkt horend, moet menigmaal
getwijfeld hebben. Het verheugde mij voor ieder die zulk een opgang beleven kon
naar het grootst verlangen. En dat was geen romantiek, geen pose, geen autosuggestie,
doch zuivere realiteit, gelijk de innerlijke gloed van Michel Angelo, Beethoven, Van
Gogh en andere record-brekers van psychische performances, dagelijkse werkelijkheid
was in hun lichaam. Het verheugde mij ook voor Rafael Kubelik, hem bekwaam
vindend tot zulk een wijdheid van uitzicht, zulk een overvloed van betrouwbare
expressie in elke nuance van liefheid en geweld. En ik moest me afvragen of hij
misschien onderweg is om naast Bernstein en wellicht enkele anderen die ik nog niet
ken, de vertegenwoordiger te worden ener jonge generatie, die de neerslachtigheid,
de geslagenheid, het bekrompen doffe pessimisme, de scepsis, en het zure, zoete
lachen harer voorgangers voorgoed heeft verworpen.
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Niet alles ondertussen lukte Kubelik in deze symphonie. Gedurende het eerste deel
(van cijfer 12 tot 16 der partituur) hinderden stilstanden, welke Mahler onmogelijk
gewild kan hebben, want in muziek mag er geen stilte zijn, omdat zij dan geen muziek
meer is. Doch alle dirigenten (uitgezonderd Mengelberg) zag ik daar struikelen.
Kubelik moet deze passage nog nauwlettend overwegen in haar verband met het
geheel. De hoorns van cijfer 15 kunnen niet zacht genoeg, niet mysterieus genoeg
aangezet worden. Het tweede deel was perfect; het trio daarvan even aanbiddelijk
in zijn bekoring als de rest in zijn eerlijk dansende vreugde. Het derde deel, die
wonderlijke variant in mineur op de populaire canon Broeder Jacob, faalde eigenlijk
vanaf het begin tot aan het slot. De d der pauke was juist een greintje te hoog gedraaid.
Jammer. Het nachtelijk plechtige (alsof wij een dode herdenken in onze slaap) werd
niet tot werkelijkheid. De contrabas-solist scheen weinig zeker van zijn strijkstok.
De rouwige verlatenheid waarmee die muziek aanvangt, werd niet gevuld met een
geluid dat langzaam aanzwelt uit de leegte als een bloem die onmerkbaar ontluikt.
Toen de twee trompetten (bij cijfer 5) onder het sensueel weemoedige gezang der
twee hobo's hun eigen melodie inzetten, werd ik verward, want de twee trompetten
klonken veel te luid in die paarse schemering. Het hele geval scheen me opeens
onbegrijpelijk. Wanneer de trompetten daar te geruchtig zijn, hoor ik de hobo's niet
genoeg. Maar als ik de hobo's duidelijk verneem, zal ik daarachter onmisbaar de
vermurwende melodie horen zingen der twee trompetten. Waarom begreep Kubelik
dit niet? De melodie der trompetten klinkt ons toe als de melancholie van een schepper
in tonen, die weet, die voelt hoe goed, hoe mooi alles is, en hoe toch het verlangen
van wat leeft, onvervuld blijft. Die diepste toon van wat eeuwig in ons mijmerend
is, mag niet te duidelijk klinken, want dan zou de moed om verder te gaan ons
ontvallen. Welk een symbool! Volgens de aanwijzingen der geschreven noten heeft
Kubelik nog gelijk. Maar ik kan niet geloven dat Mahler dat zo bedoelde, want dan
wordt die bovenmenselijk zegevierende finale onverklaarbaar. Hoe nuttig zou het
zijn, wanneer men als musici onder elkaar over dergelijke dingen (reëler dan alle
philosophie) op socratische wijze kon discussiëren, in plaats van samen over de
laatste grappen te ginnegappen die men opraapt van de straat.
Zó oneindig wijd reikt de Eerste Symphonie van Mahler uit boven de hedendaagse
mentaliteit der componisten en ik ben Kubelik dankbaar dat hij ons hieraan niet alleen
herinnerd, maar ervan overtuigd en verzekerd heeft. Die eerste symphonie werd
geschreven in 1888, en zij klinkt nu nog als ons heden, als een mogelijkheid van
toekomst. Qua technisch ondernemen, en psychisch willen is elke maat dezer eerste
symphonie vandaag nog actueel en geldig als voorbeeld.

Kleine en grote muziek
Het zou wat waard zijn precies te weten waarom Donderdagavond 17 Januari, hoewel
't nog vroeg was en de pauze juist voorbij, een opvallend aantal mensen de zaal
verlieten, toen de Berkshire symphonies beginnen moesten van Jurriaan Andriessen.
Dat men bij troepjes op de loop gaat zonder een noot te willen horen, heb ik nog
nergens meegemaakt. Dit vreemde feit is niet te verklaren dunkt me uit het
Nederlanderschap van de auteur.
Ons publiek, buiten kijf, werd sinds dertig jaar zeer slecht opgevoed ten opzichte
van de Hollandse muziek; ten eerste door de componisten zelf, wier grote meerderheid
maar raak schrijft, onwetend en onkundig van goed of kwaad; ten tweede door de
critici die geen norm hebben, niet nieuwsgierig zijn, geen ziertje ware belangstelling,
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werkelijk enthousiasme kunnen opbrengen voor wie dan ook; ten derde door bijna
alle concertdirecties des lands die hun abonné's zo volproppen met klassiek en
romantiek dat er weinig lust, plaats en kans overblijft voor iets anders.
Zij doen dit zogenaamd pecuniae causa: een noviteit (vooral een Hollandse) trekt
niet; en hoe meer ze doen, uit schrik voor de kas, des te meer ze moeten doen, bang
voor de kas. Ieder is bang. De een voor zijn recette; de ander voor zijn applaus. Zo
laag zijn wij gezakt met vereende lauwheid van krachten. Rudolf Mengelberg heeft
waarschijnlijk nog somberder gekeken dan gewoonlijk toen hij zag hoevelen de plaat
poetsten voor de symphonie van Jurriaan. Hij heeft misschien getwijfeld aan het
succes van zijn jubileum. Maar ofschoon hij sinds vijf en dertig jaar het zijne bijdraagt
tot deze Amsterdamse inzinking (daarover zullen wij 't nog hebben) lijkt het mij
onrechtvaardig om alleen de schuld te gooien op hem, wanneer er drie duidelijk
aanwijsbare factoren zijn van de onverschilligheid, de lamheid waarin wij
verkommeren: de componisten zonder artistiek geweten; de critici zonder richting,
zonder ideaal, zonder methode, zonder doctrine, zonder overtuiging; - (één
uitgezonderd: Pijper; doch men liet hem alleen) - daarna pas Rudolf Mengelberg.
Waarom zou hij zich beijveren voor de zuivere belangen der muziek, wanneer er in
de boezem der gegadigden zelf zo weinig ijver is voor enig hoog doel?
Vorige week pakten honderd of twee honderd hoorders de biezen, en men mag
veronderstellen geloof ik, dat zij het deden omdat de Berkshire symphonies hen
heugde sedert 1950, toen datzelfde werk door het Residentie-orkest onder Willem
van Otterloo's leiding hier als première gespeeld is op het Holland-Festival. De
volgende keer zullen de duizend of twee duizend horigen, hoewel zij applaudisseerden
als geestdriftelingen, de benen nemen. Eenvoudig wijl zij zich herinneren dat die
symphonie slecht is, minderwaardig.
En Jurriaan Andriessen weet genoeg van muziek om ook dat te kunnen weten. Ik
heb hem niet te zeggen dat de langzame, doffe introductie blijft druilen en drenzen
in een grauwe stemming van katterigheid, waar elk auteur begint die de gebruikelijke
situaties kent van het moderne repertoire. Ik heb hem niet te zeggen dat er geen
psychologisch verband is tussen die slepende inleiding en het snelle, jolige vervolg.
Als men deze Allegro zakelijk analyseert om de substantie te bepalen waardoor hij
zich zou kunnen onderscheiden, en hem ontdoet van alle orkestrale bijkomstigheid,
gesyncopeerde tierelantijnen en festoentjes te krijgen op elke markt, sintels, slakken
en scherven te vinden op elke asbelt, dan blijven er slechts enkele vluchtige muzikale
ideetjes over van kun je nog zingen, nauwlijks waard om bekeken te worden, en te
gemakkelijk voor de hand liggend om zich niet bedot te achten door hun auteur,
wanneer men ze herdenkt.
Jurriaan Andriessen weet dit even goed als ik. Hij heeft het lef om boven zijn
Adagio te schrijven: In memoriam Alban Berg. Dit is niets dan parmantige bluf van
een verwend jongetje en 't beste waarmee ik me daarbij sussen kan is het vermoeden
dat hij te onnozel was om te beseffen wat hij misdreef door het ijdele gebruik van
een naam die symbool werd der edelste muziek. In dat Adagio wandelt Jurriaan
Andriessen als een ingebeelde knaap over een oud kerkhof. Hij weet niet minder
goed dan ik, dat hij als mens en als bloot muzikaal technicus nauwlijks reikt tot de
enkels van de grote die daar begraven ligt.
Ik heb hem ook niet te zeggen dat het Scherzo zijner symphonie een collectie is
van brillant geïnstrumenteerde in-memoriams van overleden componisten. Hij kent
zijn ambacht. Geen enkele truc mist. Maar wederom geen samenhang met het
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voorafgaande; geen innerlijke noodzaak; geen organische groei. En wat doet die
finale daar? Hoe haar te rijmen met de rest? Dat zet in met de hele batterij van het
slagwerk. Zelfs de tempelklokjes, warempel, ontbreken niet. Als er een schijntje
muziek komt, na die rommelige rhythmen, voelt men onmiddellijk hoeveel malen
beter Ellington zo'n pandemonium in elkaar zet, en wat bij Andriessen mankeert: de
echtheid van het nagemaakte, de echtheid van bloed, van zenuwen, van magnetisme,
van animaliteit. De brave jongen wil eens medicijn-meester spelen. Hij takelt zich
toe met alle afleggertjes der koningen van de jazz, en vooruit met de schuit. Wat hij
op de proppen brengt is een super-bacchanaal van Ravel's Daphnis en Chloë, een
superfinale van Strawinsky's Sacre du Printemps. Met dit verschil dan altijd dat
Jurriaan Andriessen's muzikale substantie en temperatuur voortdurend bij het nulpunt
blijft. Met niets dan knapheid is 't nog nooit een componist gelukt om een zwijmel
te suggereren. Wel een herrie. En ik moet erkennen dat zij me even danig opmontert
als iemand die een paar minuten lang op de deur van mijn kamer zou komen beuken.
Dat is geen kunst. Jurriaan Andriessen, die zich drapeert met het uithangbordje Alban
Berg, weet dat niet minder goed dan ik. Als ik hem niets te zeggen, niets te leren heb
over deugd en ondeugd in muzikale zaken, hoe moet ik dan de manieren kwalificeren
welke hij heeft aangenomen na zijn emancipatie in Amerika en elders? Ik laat hem
de keus tussen charlatannerie, boerenbedrog, kwakzalverij, humbug, en inconsciëntie
of zelfvernietiging.
Rafael Kubelik heeft de Berkshire symphonies gedirigeerd met een maximum van
efficaciteit, met een bescheiden dosis bravour, en met een respectabele techniek. Zijn
vertolking van L'Après-midi d'un faune, die nauwlijks tien minuten duurt, en die de
paar honderd weglopers nog wilden horen, was ronduit meesterlijk: een model van
expressie en tegelijk van soberheid. Ook zijn begeleiding van Dvorak's viool-concert
(eminent voorgedragen door Jan Damen) mag gerangschikt worden onder de
praestaties van een kunstenaar die recht heeft op bewondering, - omdat hij ze verwekt.
Doch wijl ik onpartijdig ben, en enkel de muziek wil dienen, moet ik Rafael Kubelik
aanraden zich zo veel mogelijk te distanciëren van de lieden die met obscure en
zinneloze doeleinden hem uitspelen tegen de dirigent van het Concertgebouworkest
Eduard van Beinum, en die hun geraaskal zover drijven om te durven schrijven zonder gekheid - dat sinds Rafael Kubelik weer verscheen, ‘kilo's van verveling’ bij
ons zijn afgeworpen, en dat wij, dank zij hem, in een ‘Turks bad’ liggen te genieten.
Dit is een leugen die niet voegt, en op de koop toe zotternij. Ik twijfel niet of
Kubelik denkt zo ook daarover. Weliswaar zie ikzelf niet erg duidelijk hoe hij mijn
raad zou kunnen volgen, want de heer Rudolf Mengelberg, artistiek directeur van
het Concertgebouw, verkeert op intieme voet met de lieden die zo'n nonsens
uitkramen, en ik vermoed dat hij minder vriendelijk met hen zou keuvelen als hij het
niet met hen eens was.
Opgepast! Iedereen die daaraan meedoet, die daarbij lijdzaam toeziet, iedereen
die enkele stommeriken laat betijen, pleegt niet minder sabotage dan die halve en
hele ezelachtigheden. Als we nog wat waard zijn in Amsterdam, en als dat brutaal
gelieg blijft duren, zullen wij spoedig te reageren hebben naar billijkheid.
Tot welke mate het Amsterdams Orkest onberispelijk geschoold, getraind is,
bewezen de twaalf zijner medewerkers die verleden week drie Octetten uitvoerden
voor de Kunstkring. In het bijna abstracte, en toch uiterst sensitieve, bijzonder
kleurige, boeiende octet van de negentienjarige Sjostakowitsj, in het octet van de
haast even jeugdige Mendelssohn, in het octet uit de laatste dagen van de jong
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gestorven Schubert toonden alle spelers hoe men muziek maakt, ook als de dirigent
naar wie zij luisterden en die hen oefende, afwezig is. Hun hele musiceren getuigde
onbewust van een stijl, welke hier gesticht werd door Eduard van Beinum.
Misschien verbaast het iemand dat twaalf leden van het Amsterdams Orkest niet
meer zijn dan de acht van een octet. Dat is te danken aan berekening. Ik meen te
weten dat wegens geschreven of ongeschreven wetten der N.V. Het Concertgebouw
niet meer dan acht leden van het orkest dier N.V. gelijktijdig mogen muziek maken
buiten de concerten van dat gebouw.
Wat dunkt u van de tyrannie ener N.V. welke beslag legt op de vrije uren harer
onderdanen? Is dat democratisch?

Henriëtte Bosmans
Op het concert van mevr. Noémie Perugia heeft ook nu weer het plotselinge
meesterschap, dat Henriette Bosmans sedert kort doet blijken in het componeren van
liederen, een nieuwe schok gegeven aan vorige bewondering en verwachtingen.
Ieder die daar was, kenner of niet-kenner, werd getroffen door de zeldzame en
toch geheel natuurlijke vaardigheid, waarmee Henriette Bosmans de inhoud en de
eigen vibratie van een vers zó omzette in muziek, alsof tekst en klank elkaar van
ouds altijd gezocht hadden, en daar eindelijk vonden.
Een bijzondere merkwaardigheid harer kunst scheen me, dat zij, hoewel uiteraard
bestemd voor een besloten ruimte, overal de indruk maakt van open lucht en wijdheid.
Alles in die liederen geschiedt als 't ware geïmproviseerd, op stel en sprong; los van
banden en beperking; ook wanneer de componiste een strakke, strenge factuur lijkt
na te streven; o.a. bij Heine's ‘Das macht den Menschen glücklich...’, een
buitengewoon model van bevrijdende humor (als Zarathustra's lachen), van
koboldachtige fantasie en rigoureuze bouw. Ofschoon het paradoxaal is om te zeggen,
dat muziek gezien kan worden, zou men elk van die liederen mogen roemen wijl zij
in zo hoge mate visueel zijn, de onmiddellijke, zichtbare oproeping van een geval.
B.v.: Les médisants, dat gesnater van roddelaars; of dat goeiig draven zolang het kan
van Le petit cheval blanc. Lied voor lied is ongelooflijk accuraat geschreven ten
behoeve van de menselijke stem. En consideraties over modern of on-modern, over
school of stijl, persoonlijk of onpersoonlijk hebben hier geen zin meer, omdat die
liederen zodanig echt zijn, vertrouwelijk, spontaan.
Ieder heeft ook kunnen merken, hoe Henriette Bosmans op een programma, dat
de namen vermeldde van Gounod, Duparc, Fauré, Debussy, Mompou, Jacques
Chailley, Francis Poulenc, Maurice De Lannoy, Maurice Thiriet, geen ogenblik van
twijfel heeft veroorzaakt. En wat bewijst zo iets? Dat zij in dezelfde lijn werkt, met
dezelfde macht als de goede, als de beste componisten.
Deze liederen werden nog niet gedrukt. Zonder twijfel zijn ze verkrijgbaar bij
‘Donemus’, Amstel 228 te Amsterdam. Ik gaf nog nooit een adres. Nu doe ik het
omdat ik benieuwd ben te weten hoeveel belangstelling voor levende, bloeiende
muziek er nog is bij ons.

Een ‘belangrijk’ musicus
Sinds mensenheugenis gebeurde het niet in Nederland, dat een componist zo
nadrukkelijk gehuldigd werd als Rudolf Mengelberg.
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Om zijn zestigste geboortedag te vieren, en tevens de omstandigheid te herdenken,
dat hij vijf en dertig jaar geleden in dienst trad bij het Concertgebouw, waar hij
opklom tot directeur, kreeg hij twee avonden van zijn werken aangeboden door de
vereniging ‘Concertgebouw-vrienden’, na welke de N.V. zelf hem nog een goed deel
van een harer eigen programma's afstond. Voor het welslagen der feestelijkheden
had men een comité gevormd, dat de namen bevat van bijna alle beroemde of bekende
muzikale persoonlijkheden der oude en nieuwe atlantische wereld. Ten overvloede
geven de Concertgebouw-vrienden hem een jubileum-uitgave ten geschenke van zijn
in 1948 verschenen essai ‘Muziek, Spiegel des tijds’. De gezamenlijke uitvoerders
der grootscheepse onderneming stellen hun talent en arbeid gratis tot beschikking
van een opzet, welks eventuele baten gestort worden in een onlangs opgericht Rudolf
Mengelberg-fonds, dat de pensioenen zal verbeteren der oud-gedienden van het
Gebouw, der oud-leden van het Orkest, en een aureool zal bestendigen.
Inderdaad, ik zie van al deze luister geen evenbeeld in de geschiedenis onzer
componisten, en ik geloof niet dat aan enige Hollander, die muziek maakte, ooit
zoveel eer te beurt viel, noch tijdens, noch na zijn leven. Ik hoef niemand te citeren,
die dergelijke gunsten waard was, maar ze moest missen.
Bij zoveel voorspoed en zoveel lauweren past zonder twijfel een gelukwens voor
de jubilaris. Gaarne wordt hem de mijne hier gebracht uit een welmenend hart; het
verheugt zich dat hij geen gebrek gehad heeft aan hoera's en complimenten. Doch
om innerlijke spanningen te verhoeden, die een mens uit het lood drijven en verleiden
tot de hybris, de euvelmoed, de zelfoverschatting, welke bij de wijze antieken door
de goden gehaat en gestraft werd, zou ik hem ook de keerzijde willen laten zien zijner
medaille. Zo ongeveer als de slaaf die de zegekar volgde van een romeinse Caesar,
en achter de triomfator, te midden van de vivats, het lijstje opsomde zijner fouten.
Welaan dan. Over de muziek welke Rudolf Mengelberg componeerde, kan ik kort
zijn. Nooit gaf ik haar een woord van lof, nooit een blijk van meegaande
inschikkelijkheid, en ik bleef hieromtrent trouw aan de gedachtenis van Willem
Pijper, die het idee dat wij samen hadden over muziek duur betaald heeft. Voor ons
beiden bestond of bestaat Rudolf Mengelberg niet als componist. En om deugdelijke
redenen. Hij heeft geen enkel kenteken van de echte creatieve kunstenaar. Hij is een
banale epigonen-natuur, met een intellectueel vermogen van zeer middelmatig gehalte.
Daarmee is alles gezegd en afgedaan. Behalve de extravagante betrekkelijkheid van
‘Concertgebouw-Vrienden’ die zich gewichtig voelen achter hun grote man en twee
concerten wijden aan muziek die geen muziek is. Behalve natuurlijk ook de drukte,
het applaus, en de nadelen ener scheve voorstelling van zaken.
Een opinie over de verrichtingen van Rudolf Mengelberg in dienst van het
Concertgebouw kan niet zo snel en eenvoudig gevormd worden, want de resultaten
vertonen zich onder verschillende gezichtshoeken.
In de eerste plaats hebben wij te vragen: Hoe werd na zijn langdurig beleid als
directeur, de situatie van de Nederlandse componist in 't algemeen? Het antwoord
moet luiden: er is geen Nederlands componist meer. En begrijp mij niet verkeerd. Ik
weet wel dat er tijdens het beheer van Rudolf Mengelberg menige première gegeven
is van Hollandse muziek. Formeel valt hem misschien niets te verwijten. Doch slechts
bij hoge uitzondering werden die eerste uitvoeringen gevolgd door een tweede.
Rondom niemand heeft zich een soort van muzikaal klimaat kunnen ontwikkelen,
zoals dat vroeger zich geleidelijk vestigde rondom de namen Zweers, Wagenaar,
Diepenbrock, Dopper, toen niet Rudolf Mengelberg de muziek regelde in het Gebouw,
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maar Willem. Dat gunstige, vruchtbare klimaat, gesticht onder Willem, liet hij
gaandeweg verwelken, verdorren, verdwijnen. Het werd niet vervangen.
Onverklaarbare verzuimen zijn gepleegd. Een compositie als Im grossen Schweigen
van Diepenbrock, vijf en veertig jaar geleden hier voor 't eerst vertolkt, is pas vorige
maand weer uitgevoerd door Flipse te Rotterdam. Een compositie als de Tweede
Symphonie van Bertus van Lier, in 1932 gecreëerd op een festival der International
Society, is nooit herhaald in het Concertgebouw. Bela Bartoks Symphonie voor
snaarinstrumenten en slagwerk werd hier na 1938 niet meer gespeeld tot de vorige
week Hupperts haar dirigeerde met het U.S.O. Ik grijp deze voorbeelden uit tientallen
buiten- en binnenlandse. Geen enkele der levende componisten heeft in de herinnering
der hoorders een herkenbare, gemeenzame gestalte kunnen prenten, terwijl degenen
die een gestalte verwierven, haar verloren. B.v. Mahler. Zonder vrees voor tegenspraak
durf ik zeggen dat van de jonge generatie niemand meer dan vijf of zes Nederlandse
composities enigszins voldoende kent. Ik aarzel niet om Rudolf Mengelberg
verantwoordelijk te houden voor deze calamiteuze breuk in onze nationale traditie,
en het tragisch isolement van ieder die vandaag nog componeert.
Vervolgens acht ik hem aansprakelijk voor de dirigenten-crisis, welke het
Concertgebouw-Orkest allengs dreigt te schaden.
Toen naast Van Beinum een plaatsvervanger en een helper gezocht moest worden,
benoemde hij eerst Hein Jordans, daarna en daarnevens Jan Koetsier. Beiden toonden
zich onbruikbaar. Hun keuze was reeds een fout. Er langer in te volharden dan nodig
was, duidde op verblinding. Hij kome zich niet verdedigen met het argument dat
Van Beinum in zijn keuze heeft toegestemd. Van Beinum is zijn ondergeschikte en
had zijn directeur niet te corrigeren. Terwijl de toestand al geruime tijd onhoudbaar
bleek, heeft Rudolf Mengelberg Paul Hupperts, een talent van de eerste orde, naar
Utrecht laten gaan. Dat was zijn derde fout. Zijn vierde: het roekeloos engageren
van gast-dirigenten om de leemten te vullen. Wat deze dilettanterige expediënten
aan geld gekost hebben, is niet te schatten. Wij weten enkel dat zij de krachten
verslonden van Eduard van Beinum, de enige die de grote Willem kon evenaren.
Van Beinum te dwingen tot uitputting was Rudolf Mengelbergs vijfde fout. Juich
dan maar, Vrienden van het Concertgebouw! Op het concert van Zondagmiddag
bezweek Rafael Kubelik aan de overbelasting waartoe men hier een dirigent verplicht.
Kubelik is ruim tien jaar jonger dan Van Beinum, en knapte af in vijfmaal minder
tijd. Zal dit verhelderende ongeval eindelijk de ogen openen voor de ernst van
waarschuwingen welke ik menigmaal tevergeefs moest uiten?
Wij hebben hierna ook de positie van het Amsterdams Orkest te onderzoeken op het
internationale plan.
Een reis naar Amerika, waar Rudolf Mengelberg persoonlijk onderhandelde, ging
niet door wegens redenen die nooit aan het licht kwamen. Het zal daar niet weer
worden uitgenodigd. Het reisde naar Parijs, en vond er een teleurstelling, omdat niets
met degelijkheid was voorbereid. Het reisde naar Sheffield, naar Manchester, maar
niet naar Londen. Het Boston Symphony Orchestra komt naar Europa. Het
Concertgebouw-Orkest trekt met inspanning naar Winschoten, en ziet er een zaal
die zeven honderd mensen kan bevatten niet eens vol. Ik hoop dat de Winschotenaars
een geluk beseft hebben waaraan zoveel moeite verbonden was. Maar dit alles getuigt
niet van directeurs-talent bij Rudolf Mengelberg.
Ten laatste hebben wij de rang te beschouwen van het Amsterdams Orkest in
Holland. Niet lang geleden was zijn superioriteit nog onaangetast en tot heden toe

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

bleef die onloochenbaar. Doch met de bedenkelijkste achterklap, met aperte leugens
dikwijls, is menigeen doende om deze rechtmatige reputatie te ondermijnen. Ik kan
het doel niet gissen van zulke manoeuvres, die in de Telegraaf, in Elsevier, in een
deel der Haagse pers tot uiting komen. Het is me niet duidelijk wat een onzer
Hollandse orkesten kan winnen met een roem welke zou berusten op een verdraaiing
der feiten. Des te zonderlinger schijnt me dat niemand zich tegen dergelijke praktijken
verzet, zelfs niet te Amsterdam, en des te jammerlijker dat Rudolf Mengelberg in
verschillende opzichten de meningen deelt der lieden, die met ontoelaatbare middelen
de goede faam bekladden van een ondanks zijn beheer nog steeds zeer voortreffelijk,
meestal weergaloos muziek- en cultuur-instrument. Het verbaast mij menigmaal dat
hij die lasteraars openlijk in zijn gezelschap duldt.
Ziehier zijn ergste fout: hij heeft geen overtuiging. En dit is logisch. Hoe zou
iemand die als componist geen eigen stijl heeft, en parasiteert op Duitse modellen
van vijftig jaar terug, een overtuiging kunnen hebben? Hij kon de nieuwe muziek
die uit de wereld opsteeg niet boudweg negeren, want daarvoor was zij te universeel.
Maar met zijn systeem van eerste uitvoeringen die bijna nimmer gevolgd werden
door een tweede, is het hem gelukt om haast alles wat na 1914 gecomponeerd is, te
maken tot iets schimmigs, tot een voorbijgaande vlaag van geluid dat nauwelijks
herinnering achterlaat.
Tot zijn verdediging hoor ik hem al aanvoeren dat de zaal van het Concertgebouw
altijd vol is. Hij redeneert dan gelijk een boer die roofbouw pleegt. Hij vergeet dat
alles wat muziek werd, begonnen is in een lege zaal. Zijn bloedverwant, de grote
Willem, wist dit nog en hij gedroeg zich dienaangaande. Hij was niet bang om
achterlingen te trotseren! Jozef Willem Mengelberg werd geboren te Utrecht. Kurt
Rudolf te Krefeld. Even over de grens. En hij is altijd over de grens gebleven.
Wonderlijk die afstand van zo weinig ruimte. Wonderlijk die tegenstelling: zijn eerste
jeugd te beleven in Nederland of enkele kilometers daarachter!
De dingen gaan hun gang, wanneer de mens niet oplet. Er is een moment geweest
waarin hier het ontslag gevraagd werd van Rudolf Mengelberg als directeur van het
Concertgebouw. Een gebaar in de lucht. Maar overweeg! Ik zou wensen dat
Amsterdam bleef wat het immer was sinds zijn stichting: het hart van Holland.
Daarom heb ik nogmaals aangetoond, dat de muzikale zaken hier niet worden
behartigd in overeenstemming met de rechten en de behoeften der muziek, dus
evenmin met het belang van de Stad.

Een componist
Het nieuwe werk van Rudolf Escher, getiteld ‘Hymne du Grand Meaulnes’ is een
symphonische herschepping van de psyschische gesteltenis der hoofdfiguur uit de
enige roman van Alain-Fournier. De compositie welke ongeveer achttien minuten
duurt, werd in opdracht van de Wagenaarstichting geschreven voor Willem van
Otterloo en het Residentie-Orkest. Op Woensdag 6 Februari vond de eerste uitvoering
plaats te 's-Gravenhage in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Een volle
zaal luisterde aandachtig, doch applaudisseerde traag. Verspreide groepjes van
overtuigde hoorders brachten hun enthousiasme en volharding niettemin zover, dat
de auteur driemaal naar voren moest komen om te danken voor een weerklank die
het onwaardeerbare kenmerk droeg van echtheid en van drift.
Wat mij betreft: ik voel me gedrongen om aan dit nieuwe werk een lof te geven
welke sinds vele jaren niet kon worden uitgesproken. Mijn hoogste lof. De Hymne
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du Grand Meaulnes staat alleen. Tussen en boven wat Rudolf Escher totnutoe
voltooide, staat die Hymne alleen. Tussen en boven wat er in de wereld van omstreeks
1950 gecomponeerd werd, staat die Hymne alleen. Glorieus alleen. Deze allenigheid
reeds zou mogen gelden als het persoonlijk handteken van een kunstenaar.
Daarenboven heeft die Hymne mij aangegrepen van de eerste noten tot de laatste.
Vanaf haar stil begin tot aan haar stil besluit hield zij mij in een staat van trilling die
enkel te vergelijken valt met de uitzichten op een leven, dat ons soms voorspeld
schijnt te worden door het nagevoel van een mooie droom.
De eigenaardigheden welke aan de Hymne du Grand Meaulnes een aparte plaats
verlenen in de hedendaagse wereld, behoren dus tot de klasse der techniek en van
de passie, zowel de intellectuele als de spirituele, en beiden zijn even zuiver, even
persoonlijk gerealiseerd.
Eschers Hymne heeft haar eigen vorm en eigen inhoud. Gelijk alle vormen kan
ook het verloop dezer muziek, haar meetbare gestalte, herleid worden tot enkele
schema's. Het bijzondere is hier echter dat het schema, zich zodanig vereenzelvigde
met het wezen, samen zodanig naar elkaar groeiend, dat het geraamte steeds
onmerkbaar is. Al het opzettelijke in de oplossing van het probleem verdween bij de
eerste aanhef. Het ganse proces der wording ontvouwt zich als bij een levend
organisme. Er zijn daarom geen hiaten, geen momentane leegten, geen halten in deze
compositie. Haar tijd van achttien minuten veredelt zich, om zo te zeggen, tot bijna
ondeelbare duur. De schijnbare immobiliteit, stabiel en zwaarteloos als het licht,
welke van die gestadige ontwikkeling emaneert, is evenwel nergens stationnair, maar
blijft van binnenuit onophoudelijk bewegend en bewogen.
De bestanddelen van dat vormelijke (de melodie, de harmonie, het rhythme) deden
zich bij Escher voor in gelijke hoedanigheid, gelijke gerichtheid, en hij wist hen te
leiden met eenzelfde verborgen consequentie, met een vasthouding aan het begonnene,
welke meesterschap heet wanneer zij er in slaagt een begin logisch te voleinden. Dit
gebeurde bij deze Hymne als het ware instinktmatig en overal. Het gebeurde op het
intellectuele en op het sensuele plan met evenveel zin als hartstochtelijke dwang.
Rondom een hecht punt in een denkbeeldige ruimte stromen melodie, harmonie,
rhythme, als vrij, als onbegrensd, en zij voeren ons mee in hun stroom omdat zij
macht hebben over onze zenuwen. Bravo, Escher. Het psychische zo sensitief te
verklanken alsof het hele lichaam ervan opleeft en zich herboren voelt, dat is kunst,
dat is kunnen. Dat is muziek.
De orkestrale enscenering van het verzonnen geluid is daarmee evenredig, en altijd
persoonlijk, onverwacht, aangrijpend, doeltreffend, ik heb de durf bewonderd waarmee
Escher een log instrument behandelt als de tuba en haar transparant maakt, zwevend.
Ik heb die climax van straling, die climax van kracht, van gloed, van zachtheid in de
straling bewonderd. In de storm en de zephier was Escher zichzelf gelijk. Ik heb het
ruisen bewonderd van de kleine gong die wij bekken noemen; en ook zijn manier
om de houten en koperen blazers te verdelen, te vermenigvuldigen als kleuring en
als expressie van een gevoel waardoor de componist gedreven werd. Dat was volmaakt
genoeg om benijd te worden.
Over de inhoud en de werking van de Hymne du Grand Meaulnes zal mijn opinie
misschien verschillen, omdat de waarneming hier slechts subjectief kan zijn. Toen
ik even voordat de muziek aanving, juist nog het citaat lezen kon, het motto waarmee
Escher zijn werk associeerde, kreeg ik een schok. Die regels luiden: ‘O broeder,
metgezel, medereiziger, wat waren wij overtuigd, alle twee, dat het geluk nabij was,
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en dat wij maar op weg hoefden te gaan om het te bereiken...’ Eensklaps werd ik
gewaar dat deze gepassionneerde uitroep in de onvoltooid verleden tijd stond, en
plotseling zag ik Alain-Fournier, en menig ander, menig onzer in het voorjaar, in de
zomer van 1914. In het najaar sneuvelde hij, acht en twintig jaar oud. Hij werd een
der onheelbare, onbegrijpelijke wonden die wij verder in het leven moesten
meedragen. Opeens zakte weer dat paarse floers langs alle vorige glans en voelde ik
me, als bij een rouwdienst, mij de woorden herinnerend: ‘te decet hymnus’, jou past
een hymne. Zij werd niet geschreven. Nu eerst. En gedurende achttien ondeelbare
minuten was ik op die uiterste spits der ontroering, op die wonderlijke grenslijn waar
vreugde en smart eender worden. Hoe nieuw en toch vertrouwd klonk mij daar elke
melodie in de steeds wisselende, langzaam vermeerderende stemmen van fluiten,
violen, hobo's, clarinetten, fagotten, trompetten, bazuinen, en van die vreemde tuba
welke leek te zingen uit een ongekende regioon, waar alles, beurtelings gonzend,
neuriënd, beurtelings helder en schel, juicht alsof het jammert, en hoewel het klaagt
nog jubelt, omdat de dag immer herrijzen zal, ook al dalen na een opperste schittering
weer de avond en de nacht met hunne stilte. Zo herdenk ik nu de Hymne du Grand
Meaulnes: een meer en meer verwonderend, verrukkend grafschrift dat ik ergens
vond in de onvoltooid verleden tijd, en waarvan de diepe toon mij geleidelijk gelezen
wordt, geopenbaard, om mij te doordringen van een geluk dat mij toewenkt als belofte
nog wanneer ik ervan scheiden moet.
De uitvoering in Den Haag was uitstekend; goed genoeg om die muziek en haar
betekenis te kunnen gissen. Maar toch ook lang niet los van de materie der noten die
gepend staan op bladen papier. Een Nederlands componist behoort zich daarbij neer
te leggen en dat te kunnen riskeren. Hij krijgt op z'n best het derde der repetities die
men gunt aan een buitenlander van vijftig, veertig jaar terug. Bravo Escher. Onder
zulke omstandigheden enkele honderden mee te slepen is iets dat telt.
***
Naar aanleiding van het artikel ‘Een “belangrijk” musicus’ gewerden mij enkele
opmerkingen.
1e. Wat ik noemde de ‘Symphonie’ van Bela Bartok, heet officieel ‘muziek voor
snaarinstrumenten, slagwerk en celesta’. Ik wist dit, maar onderschatte de strengheid
van schriftgeleerden, voor wie tittel en jota het voornaamste zijn.
Die ‘muziek’, hier gehoord in 1938, is op 24 November 1949 voor de tweede maal
gespeeld door Eduard van Beinum. Ik vergat dat. Hupperts kwam dus vorige maand
als derde. Cela nous fait une belle jambe, zeggen de Fransen; en wij: daar ben je vet
mee. Het interval, liggend tussen de eerste en de tweede uitvoering van dat werk,
besloeg niet veertien, doch ‘slechts’ elf jaren!
2e. De premiére der 2e Symphonie van Bertus van Lier had niet plaats in 1932,
maar in '33! Zij werd in 1937 herhaald op een concert van Maneto. Sinds niet meer.
Dit bewijst juist wat ik beweerde. Maneto (manifestatie van Nederlandse Toonkunst)
is een instelling die werd opgericht om de tekortkomingen der N.V. Het
Concertgebouw te verhelpen.
3e. Het ‘goed deel’ van een harer programma's, aan de dubbel jubilerende Rudolf
Mengelberg, afgestaan door de N.V., duurde ‘slechts’ acht en een halve minuut. Ja!
Maar het was een werk voor orkest, koor en solisten, dat tientallen repetities geëist
had.
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Interesseert het de enkele vitters, de enkele bedillers en muggezifters, wat het
jubileum van Rudolf Mengelberg ons gekost heeft, omdat Rafael Kubelik geheel
erdoor werd in beslag genomen, en zó, tot hij afknapte?
Ziehier: De ouverture der Vogels van Diepenbrock; de Symphonische Variaties
van Badings; de tweede Symphonie van Honegger; de Vijfde Symphonie van Rieti.
Dat stond allemaal op Kubelik's programma's en dat moest allemaal verdwijnen.
Wanneer het de schriftgeleerden lust om zich hierover te verkneuteren, laten zij
dan hun gangetje gaan zolang zij kunnen.
Maar met de kern van de zaak - het enorme deficit van Rudolf Mengelberg als
componist en als artistiek directeur der N.V. Het Concertgebouw - hebben die
opmerkingen niets te maken. Ze verzwaren nog zijn schuld omdat zij beuzelachtig
zijn.

Een hervonden muziek
Het kan dus gebeuren in Nederland dat een kostbaar kunstwerk wegraakt, zonder
dat iemand zich daarover bekommert.
Toen in 1906 een nieuw orkest-lied van Alphons Diepenbrock werd uitgevoerd,
getiteld Im grossen Schweigen, op een prachtige maar moeilijke, duistere tekst van
Nietzsche, betuigde de ganse pers (uitgezonderd de Telegraaf die doodzweeg) haar
voldaanheid over een meesterlijke verrijking der Hollandse muziek. Mengelberg, in
de bloei van zijn kracht en zijn genie, achtte het pas gecomponeerde werk dermate
veelbetekenend, dat hij het op eenzelfde programma tweemaal dirigeerde, voor en
na de pauze, enkel geflankeerd door de ouverture van Parsifal. Gewaagd, zeldzaam,
misschien uniek feit in een oud concertbedrijf. Een jaar later herhaalde hij de
compositie nogmaals, tot ieders tevredenheid, die in vriendelijke bewoordingen,
bijna zonder reserve, werd uitgedrukt. Ik was er niet bij, een beetje te jong nog, maar
heb de archieven geraadpleegd.
Daarna niets meer. Het werk verdween spoorloos, alsof het nooit bestaan had.
Waarom? Dat zou niemand kunnen ophelderen. Begon omstreeks die tijd in
Mengelbergs boezem de splijting te wringen tussen kunstenaar en virtuoos, met de
daarbij onvermijdelijke gevolgen van vertraging, geleidelijke stilstand der
belangstelling voor levende dingen? Zeer waarschijnlijk. Niemand onderwijl, noch
bij de dirigenten, noch bij de critici, noch bij 't publiek, keek verder om naar Im
grossen Schweigen, dat als magistraal was verwelkomd. Men liet de auteur met zijn
manuscript alleen. Geen uitgever. Nergens een blijk van verlangen om het te lezen,
te bestuderen. Behalve bij Jan Ingenhoven, die 't in 1907 een keer dirigeerde te
München, zonder resultaat.
Was het daarom dat de componist zich aarzelend ging voelen tegenover zijn werk
en in 1911 een revisie ondernam? Best mogelijk. Dat interesseerde geen sterveling,
en ook niet meer Mengelberg. De componist heeft die tweede versie nooit gehoord.
In 1918 bracht hij nog enkele andere retouches aan, en drie jaar daarna was hij dood
zonder te hebben mogen beleven dat zijn noten nog eens klank werden. Men deed
hem netjes uitgeleide, met de gebruikelijke termen van lof, want juist te voren had
hij een laatste meesterstuk geleverd: Electra. Men richtte een fonds op om zijn werken
te drukken. Men speelde zelfs zijn muziek. Niet te veel, natuurlijk. Af en toe. Men
gaf feesten voor deze en voor die (Mahler, Strauss, de Fransen etc.) maar nimmer
een Diepenbrock-feest. Dat kwam eerst ter sprake in 1946, en het ging niet door.
Ondertussen verschenen zijn Te Deum, zijn Vogels, zijn Hymnen en overige partituren
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in de handel. Ongeveer 't laatst, in 1948, ook 't klavier-uittreksel van Im grossen
Schweigen. Niemand scheen het te bemerken. Geen enkel criticus. Ook niet de
directie van het Concertgebouw. Noch een andere instantie. Eindelijk, op 13 Jan. en
22 Febr. 1952, ontfermde Eduard Flipse zich over de compositie, welke haar auteur
tot aan het slot zijner dagen geboeid hield onder een geheimzinnige dwang.
Als de Fransen zo hadden gehandeld met een der waardevolste, zinrijkste uitingen
van hun Debussy, van hun Ravel, of de Hongaren met hun Kodaly, de Engelsen met
hun Elgar, de Noren met hun Grieg, de Finnen met hun Sibelius, de Tsjechen met
hun Smetana en Dvorak, wat zou er dan terecht gekomen zijn van al deze namen
waarover thans een aureool hangt? Reeds meer dan dertig jaar geleden heb ik
gejammerd wegens de slordigheid, de achteloosheid waarmee in Nederland een
musicus bejegend is, die op zijn domein als de gelijke mag gelden van de schilder
der zonnebloemen. Het heeft niets gebaat. De directeuren onzer Concertgebouwen
hebben Willem Pijper hetzelfde lot doen lijden. Onpartijdig hebben al onze critici
daarbij toegekeken en weer geen pink verroerd. Wat is dat voor een laksheid die zich
tegenover onze muziek, de ware, de echte, altijd op een egale afstand houdt van niet
in beweging te krijgen doffe, harde onverschilligheid? Menen wij, dat de
meesterstukken zo maar groeien langs de weg, als de brem en de acacia? Menen wij
dat de componist, om te leven, om te werken, niets anders nodig heeft dan kost,
inwoning en wat vrije tijd? Afschuwelijk. Hoe gaarne zou ik onlangs in de recensies
een heel klein accentje van oprecht meevoelen, van een greintje liefde, deelneming
bespeurd hebben jegens de Zes Adagio's van Pijper! Want geloof me: ook als de
auteur in het land der schimmen is hebben zijn gedachten nog behoefte aan onze
warmte om te kunnen duren. Maar zij was er weer niet. Kunnen we zelfs geen schijntje
van resonans, van medetrilling opbrengen wanneer de kunstenaar ons enthousiasme
zo duidelijk verdient? Dan kan hij evengoed er niet zijn. Dan helpt ons verder niets.
Wederom, en nog dieper, tot in de kern van mijn wezen, hebben die Zes Adagio's
mij gegrepen, doorboord tijdens de vertolking welke Flipse ervan gaf te Rotterdam.
Zij leek mij rijper, poëtischer, gewijder, vervoerender dan de interpretatie van
Hupperts. Maar dat lag misschien ook aan mezelf, omdat ik na driemaal luisteren
hoe langer hoe meer gezang ontdekte, hoe langer hoe meer wijdheid, verscheidenheid,
rijkdom, oneindigheid van innerlijke horizon, achter de schijnbare gewoonheid, de
strakheid hunner vormen. Ik weet nu zeker dat ik deze Zes Adagio's even dikwijls
zal kunnen horen als een gelijknamig stuk van Bach, van Mozart, Beethoven, Debussy,
en ik aarzel niet te zeggen dat ik Willem Pijper in deze korte openbaringen bewonder
en vereer als een der roemwaardigen, een der subliemen, die schatten uitreiken met
een eenvoudig gebaar. Elk hunner minuten heeft de waarde ener eeuw, de inhoud
van iets eeuwigs. En eigenlijk zou ik liever blijven schrijven over die Zes Adagio's
welker impressie ongestoord was, dan nader te moeten ingaan op de uitvoering van
Im grossen Schweigen.
Want tot mijn verbazing en ontsteltenis zag ik de muzikale tekst welke Diepenbrock
na langdurig beraad en overweging ons naliet, niet gerespecteerd. Er waren pagina's
waar ik het geschrevene niet herkende. Wie had de euvelmoed om zich te verstouten
tot deze schennis? Geen excuus kan steekhouden. Hij moge vertellen dat Diepenbrock
lang gedokterd heeft op zijn partituur alvorens de juiste expressie te vinden zijner
emotie. Ja! Maar toen hij haar vond was zij definitief. Wat zou men zeggen van
iemand die op een portret waarvoor Cézanne meer dan honderd poses vergde, een
kleurtje of een lijn nog ging verbeteren? Hoe zou zo iemand genoemd moeten worden?
Hij moge vertellen dat de moeilijkheid van ‘de praktijk’ veranderingen eiste bij Im
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grossen Schweigen. Wat zou men zeggen van iemand die in het viool-concert van
Beethoven, in een stuk van Paganini of Liszt wijzigingen aanbracht om het
gemakkelijker te maken? Wagner, Strauss, Debussy, Strawinsky hebben
successievelijk meer geëist van de ‘praktische’ vermogens der orkesten. Dat verleende
ieder zijn betekenis. Daarom waren zij meesters. Zij wilden vooruit. Waarom zou
Diepenbrock deze inhaerente plicht van creatief kunstenaar, uitvinder van onbekende
mogelijkheden moeten verzaken? Omdat hij Nederlander was? Omdat wij in de
muziek sinds drie honderd jaar niet hadden meegeteld? Omdat sommige lieden niet
willen wennen aan een omgekeerde toestand? De beweerde ‘verbeteringen’ zijn des
te ontoelaatbaarder wijl zij de eerste uitvoering betroffen van het werk van een
gestorven auteur die zich niet verdedigen kan. Hij had recht op meer eerbied, meer
loyauteit, meer bescheidenheid. De critiek, het publiek hadden recht op ten minste
één integrale weergave van het handschrift, de authentieke, onvervalste vorm zijner
gedachte.
Toch en desondanks heeft Im grossen Schweigen de hoorders in het hart gegrepen.
De tekst van Nietzsche, een aphorisme uit Morgenröthe, is, sinds hij hem schreef,
algemeen geworden en vandaag actueler dan ooit. In een décor van avond aan zee,
op een Italiaans strand verwoordt hij de eenzaamheid van de mens tegenover de
sprakeloze natuur, en de eenzaamheid van de mens tegenover zijn sprakeloze zelf te
midden der zwijgende werelden. Het is 't moderne thema van de tweespalt tussen
verstand en gevoel, intellect en intuïtie, rationeel en irrationeel, heden en verleden.
Nergens nog vernemen wij een woord, een klank die harmoniëren met ons intiemste
zijn. Wij lopen eenzaam rond, hermetisch afgesloten van al het omringende,
onverstaanbaar, ontoegankelijk voor onszelf en voor de rest. In de literatuur der
laatste dertig jaar fungeert die discordantie als leid-motief en tot op zijn sterfbed
voelde André Gide dat verstommende wankelen en weifelen tussen het redelijke en
het onredelijke als de kwellendste, de gewichtigste zijner ervaringen. Wij zouden
een steunpunt verwerven, een accoord kunnen sluiten, wanneer wij konden geloven
(zonder ironie, zonder spot, zonder waan) aan ‘jener düstere und thörichte, aber süsse
Lärm am Kreuzwege von Tag und Nacht’, die het Ave Maria, de groetenis van de
engel, door de schemerende stilte luiden laat uit de klokken der kerken van dorp en
stad. Nietzsche heeft die verzoening niet aanvaard. Zij leek hem waan. En tot nu toe
kreeg hij gelijk. Want onder hetzelfde gelui van duizenden klokken werd de mens
langzaamaan verlatener, ongelukkiger dan ooit.
Dit innerlijk conflict, hoe langer hoe dringender, is voor 't eerst door Diepenbrock
verklankt, en zonder twijfel bleef hij de enige die Nietzsche's aandoeningen
gelijkwaardig omzette in een muziek, welke gewaarwordingen voelbaarder maakt
dan alle taal. Naast Mahler, die omstreeks dezelfde tijd ‘Das Lied von der Erde’
componeerde, was hij de enige die de cardinale kwestie, de stekende angel, bemerkte
van elk mens die komen zou nadat hij Im grossen Schweigen veredelde tot melodie.
Het werd een lyrisch drama waarvan de echtheid mij menigmaal, bijna voortdurend
deed huiveren, omdat een mens daar tot mij sprak die zich nog kon laten verrukken
door het onuitsprekelijke, en die al het toonloze zingend maakt. Hij koos de oplossing
welke Nietzsche weigerde. Al wat geschiedde nadien heeft hem weersproken. Maar
zo deugdelijk is zijn muziek dat die illusies, die dromen ons heden nog overstelpen
als met een belofte van mogelijke uitkomst: jener düstere und thörichte, aber süsse
Lärm op dit kruispunt van onze weg, dat heden gevaarlijker werd dan het toen was.
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Hoe Flipse voor een zo diep gevoel altijd de juiste intonaties treft, alsof hij met
de oorsprong van die tekst, van die muziek direct contact heeft, en in 't binnenste
schijnt te wonen van twee zieners, twee profeten, dat is me eigenlijk een raadsel. Bij
zulk een goede en wonderlijke verstandhouding met de muziek schijnt het me dat
hij elke verandering in de noten driftig, heftig had moeten afwijzen. Ofschoon de
roem hem toekomt van een vergeten meesterwerk onthuld te hebben met heel zijn
macht, kan ik, tot mijn spijt, de orkestrale weergave slechts beschouwen als
provisorisch, omdat zij niet getrouw was aan hetgeen de meester schreef.
Een der uitvoerders echter mag ik onvoorwaardelijk prijzen: Laurens Bogtman,
die met onfeilbare stem de woorden, de melodieën zong alsof zij kwamen uit de
persoonlijke ondervinding en beschouwing, welke ieder mens gemeenzaam werden.
Of deze muziek weer opnieuw verloren zal raken, dat hangt af van ons zelf, van
elk onzer voor wie zij gemaakt is. Maar dan moet terstond die bazige, impertinente
mentaliteit verdwijnen, welke zich waanzinnig inbeeldt een meester te kunnen
verbeteren.

Geen Samson - geen Dalila
Op de avond reeds der première van ‘Samson et Dalila’ heeft een onmedogende
publieke opinie in couloirs en koffiekamers haar spot en haar spijt niet verborgen
over het stuk van Saint-Saëns en over de uitvoering ener zogezegd Ned. Opera, die
voor zes-zevenden was gepluimd met veren van vreemde vogels, zonder daarom uit
te blinken. De mildsten zeiden: dat hadden we zelf desnoods ook wel gekund; de
vinnigsten snibden: dat zou de grootste onzer stommerds nog beter gedaan hebben.
Een aardig deel dezer schamperheden heeft zich geloosd in de kranten, en het zou
me niet verwonderen als enige waarheid te gronde ligt aan geruchten volgens welke
er bij de veelhoofdige leiding onzer Opera ongewoon krakeel ontstond wegens een
mislukking die de spuigaten uitloopt. Ieder schuift de verantwoordelijkheid van zich
af. Zo gaat 't altijd. Maar ieder merkt dat er iets niet pluis is. Dat zou een gezond
verschijnsel zijn, wanneer de veelhoofdige leiding behalve aan schuld ook aan boete
wilde denken. Hier echter schuilt de moeilijkheid. Er werd namelijk een zo
overstelpend aantal fouten bedreven, dat ze nauwelijks kunnen komen uit de hersens
van een enkel mens.
Ten eerste de keuze van het stuk.
‘Samson et Dalila’ heeft de degelijke reputatie van een eerlijk handig werk, dat
in 1877, toen het gecomponeerd werd, een niet brillante doch veilige carrière begon
op de gulden middenweg tussen conservatief en modern. Beide richtingen, die elkaar
toen fel bestreden, vonden er brokken naar hun gading. Het conservatieve deel van
Samson evenwel was al bij zijn ontstaan verouderd, en het moderne verloor
langzaam-aan het laatste glimpje van een gloed die nieuw geleken had, zonder 't
eigenlijk te zijn. Zodat er op 't ogenblik in de ganse Samson zo goed als niets te
waarderen overblijft dan de knappe academische factuur, en niets te bewonderen dan
de verleidings-aria van het tweede bedrijf, mits ze verleidelijk gezongen wordt. Van
dramaturgisch standpunt beschouwd is Samson absoluut nul. De librettist (een
onbekende) heeft slechts het allerminiemste aan fantasie kunnen opbrengen om uit
de bijbelse fabel iets te halen dat de naam van handeling verdient. Zijn scenario
overschrijdt zeer zelden het tableau vivant. Voortdurend staat de actie stil. Van enige
psychologische ontwikkeling zijner personages heeft hij geen flauw idee. Alles blijft
schematisch in de meest schoolse, kinderachtige trant. Dat is geen tekst voor een
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opera. Het is ruim driekwart oratorium. Vijf-en-zeventig jaar geleden stoorden die
openlijke gebreken minder dan vandaag. Ik geloof echter niet dat er tegenwoordig
nog ergens op de wereld een opera-directeur te vinden zal zijn, onkundig genoeg van
diverse veranderingen in het theater-klimaat om de Samson et Dalila van Camille
Saint-Saëns te houden voor een kasstuk of voor een onmisbaarheid onder de artistieke
manifestaties der cultuur.
Een hele reeks fouten sproot onvermijdelijk voort uit deze verkeerde keus. Om een
werk te redden, dat waarschijnlijk niet meer te redden valt, heeft de leiding van onze
Opera gemeend het te kunnen opfrissen met modernismen (of wat daarnaar zweemt)
in de aankleding. Ik betwijfel of zulke fraaie voornemens ooit betere resultaten zullen
opleveren dan het slaan van een tang op een varken. Maar om een luttele kans te
bieden op lukken, had men zo'n kwasi ondoenlijke taak niet moeten opdragen aan
een beginneling, die een aperte dilettant bleek. Ik heb er geen bezwaar tegen dat een
jonge Algerijn (de heer Abdelkader Farrah) zich hier een beetje komt oefenen (op
onze kosten) in de kunst van décor en costuum. Maar laat hij dan genie tonen, of ten
minste talent. Van 't een noch van 't andere gaf hij blijk. Wat hij uitvond en voorstelde
is versleten sinds 1925, toen hij geboren werd. Op zich zelf beschouwd doen zijn
ontwerpen aan als belachelijk: een tramhuisje, een garage, als tempel van Dagon;
een konijnenhol als woning van Dalila; een opperpriester met de wiegelende vlerken
van een gevleugelde Assyrische stier; Samson, als een hermaphrodiet of een astroloog,
in lange rokken; Dalila, nu eens uit een Parijse modefabriek, dan weer als Jacoba
van Beieren; de Hebreeuwen als halve middeleeuwse monniken en nonnen; de
Philistijnse krijgers met hoofddeksels als feest-taarten van een koekebakker; de
danseresjes met enorme papillotten op haar kopjes; een Oosterse palm als een
gebroken kachelpijp; het beeld van afgod Dagon als een zeer vuil ei en als een
Freudiaans embleem dat voor verschillende onzer provincies de wet der
welvoegelijkheid waarschijnlijk overtreedt, maar dat me kouder maakte dan ijs. Ik
vroeg me af: Heeft niemand van de veelhoofdige leiding onzer Opera de tekeningen
bekeken van deze dilettantische Algerijnse knaap? En als iemand ze zag, hoe is 't
dan mogelijk dat zo'n snobistisch, onbeduidend, onsamenhangend verzinsel
geaccepteerd werd? Is daar niemand die nog een tikje begrip en smaak heeft? In
verband met de allengs zeer braaf geworden muziek van Saint-Saëns, waren de
bedenksels van Abdelkader Ferrah potsierlijker zelfs dan de tang op een varken.
Voor de enscenering van een stuk dat de regisseur, aan handen en voeten gebonden,
in een dwangbuis sjort, had men Jan Doat uitgenodigd naar Amsterdam. Ik heb zo'n
idee dat hij niet het vaagste besef had van wat Samson et Dalila is volgens Saint-Saëns,
en dat hij pas hier de onmogelijkheid ontdekte van de onderneming die hem op het
dak viel. Zo iets kan gebeuren. Maar toen hij het merkte, had Doat, als leerling van
Dullin, de conclusies er uit moeten trekken. In géén geval had hij zich van de
opgedragen karwei mogen afmaken met een Frans Jantje-van-Leiden. Hij had niet
moeten zwichten voor de geriefelijke verzoeking om ons in 't ootje te nemen, alsof
wij inwoners zijn van Patagonië en totaal vreemd in Jeruzalem. Want hij is niet
onwetend. Even goed als wie ook, had hij een minder gemakkelijke, minder
conventionele uitbeelding kunnen bedenken voor die weinig dynamische, zeurende,
temende, prekende, plechtige, vrome, weifelende, volmaakt on-heroïsche ‘Samson
et Dalila’ van Saint-Saëns. Het statische behoeft niet rommelachtig, ordinair, duf en
suf te schijnen. Er zijn nog andere vormen, andere rhythmen in het statische. Doat
heeft ze niet eens gegist. Hij heeft minder geprobeerd dan een doodgewone,
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ouderwetse regisseur. Doch dat is niet mijn grootste grief. Neen! Toen de leiding
onzer Opera bemerkte wat Doat bezig was te doen, had zij de plannen stop moeten
zetten, tout court, zonder complimenten.
Deze vriendelijk sluikse manier van de mensen te grazen te nemen is nog overtroffen
door mevr. Françoise Adret, die de balletten regelde. Op het vorig Holland-Festival
hadden wij de twijfelachtigste indrukken gekregen van haar kundigheden. In Samson
et Dalila bleken de vermogens van ons ballet-corps zich te beperken tot een paar
elementaire gymnastische oefeningen en enkele snoezige gebaartjes, welke niet boven
het bereik liggen van de leerlingen - letterlijk - ener bewaarschool. Van tweeën een:
óf de technische kennis van mevr. Adret is schromelijk overdreven; en dit had aan
de leiding onzer Opera niet mogen ontgaan; óf mevr. Adret oordeelt (op min of meer
juiste gronden) de bruikbaarheid van ons ballet-corps dermate beneden alle peil dat
er niets beters mee te beginnen viel; en dan had zij zich moeten terugtrekken. Ik stel
de kwestie zakelijk. Ik heb niet de gegevens om hier te beslissen. Maar een zakelijk
antwoord is dringend nodig. Deze balletten gingen in onnozele futselarij de grenzen
van het duldbare verre te buiten.
De gast, mevr. Hélène Bouvier, heeft gedurende de eerste twee bedrijven haar
partij onophoudelijk een kwart toon te laag geïntoneerd, doch overigens gezongen
met een mooie, steeds uitmuntend gebruikte stem. Echter geheel in oratorium-stijl.
Haar spel en actie waren nihil. In de conceptie van haar rol (waar was Doat?) ontbrak
elk vermoeden, zelfs een blijkje van vermoeden, dat Dalila een Oriëntaalse is, en
verknocht aan de Venus van Klein-Azië. Geen spoor van verleiding, van professionele
charme. Geen spoor van onmisbare amoureuze insinuaties. Alles hyper-kuis en kil.
Vertoning in een koelkast. Onder het vriespunt.
Navenant was de Samson van Jan van Mantgem: goed gezongen, vooral in 't lage
register, wat zelden slaagt bij een tenor. Maar altijd zijig, elegisch, week, lamenterend,
precies het tegendeel van iemand die duizend Philistijnen verslaat met een
ezelskinnebakken en de zuilen omrukt van een tempel. Waar was Doat in 's hemels
naam? Wat heeft hij uitgevoerd?
De gevleugelde hogepriester van Dagon, Scipio Colombo, heeft een bariton als
een klok van 't edelste brons. Om zijn Frans te verstaan moest men Italiaans kennen.
Niettemin was zijn duo met Dalila (derde bedrijf), zuiver muzikaal gezien, magnifiek.
Scenisch onbelangrijk, overbodig. Geheel in oratorium-stijl. Hier ligt de schuld bij
Saint-Saëns, goed componist en slecht dramaticus.
Onder de kleine rollen mag Gerard Groot geroemd worden als ‘de oude Hebreeër’,
die Samson waarschuwt en de les leest. Van veel overtolligs maakte hij iets
aannemelijks. Doch ook hij weer zong in de druilende toon, alsof het steeds maar
regent te Gaza, waarvan Samson de stadspoorten wegdroeg op zijn schouders, volgens
het verhaal. Waar was Doat?
De eindeloze koren klonken minder verzorgd, veel minder vanzelfsprekend
overtuigend dan bij vroegere premières. Aan wie de fout? In het orkest heeft niets
mij speciaal gehinderd. Niets! En dat is heel wat lof die ik willig geef. Hoewel Charles
Bruck haast alles dirigeerde in een traag en lijzig tempo, dat hem misschien was
opgelegd om met de koude stemming te harmoniëren van het geheel.
Wel gaarne zou ik van zulk een compleet mislukte onderneming de rekening willen
zien. Dat zal ongetwijfeld een ijdele wens blijven. De Ned. Opera immers teert van
een hoge boom, en wij, beneden op de kale vlakte, hebben dat allemaal prachtig te
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vinden; wij hebben dat te bekijken met een vrome, eerbiedige bewondering, vooral
wanneer ons zulks het minste lust.

Het orgel
Van alle muziekinstrumenten is het orgel het wonderlijkste, het verbazingwekkendste.
Dat begon met een achttal fluiten, bevestigd op een afgeschutte luchtruimte,
waarvan binnenstromend water de druk verhoogde tegen een klepje, dat onder elk
der fluiten door middel van een primitieve mechaniek kon worden geopend en
gesloten. Te Alexandrië, omstreeks 170 voor Christus, amuseerde een barbier,
Ktesibios geheten, daarmee de klanten van zijn winkel. In de loop der jaren verbreidde
zijn uitvinding zich over alle delen van het toenmalige Romeinse rijk, en zoals men
onlangs nog bij elk ontwikkeld burger een piano aantrof, of een harmonium, zo vond
men ten tijde der keizers ‘het waterorgel’ van Ktesibios in iedere fatsoenlijke woning,
die vanaf de Zwarte Zee tot aan de Lage Landen en het Britse gebied, aan deze kant
lag der grote Europese rivieren.
Toen de zogenaamde volksverhuizing ten einde kwam bij de Oceaan, na haast
alles te hebben platgebrand en uitgemoord, was het orgel dusdanig uitgeroeid in het
hele ‘Westen’, dat er slechts een paar vage beschrijvingen van bewaard bleven. Als
door een mirakel overleefde het te Constantinopel, dat zich beter dan Rome tegen
de verwoesters had kunnen beschermen. Een feit gelijk dit onthult merkwaardige
gezichtspunten op het gebeuren der dingen, die meestal schijnen af te hangen van
onverstand en toeval. Misschien nooit, maar stellig pas vele eeuwen later zouden wij
het orgel gekend hebben - en de komst van een genie als Bach, om slechts één te
noemen onder tien anderen, zou menige eeuw vertraging hebben geleden - wanneer
‘de barbaren’ ook Constantinopel hadden veroverd. Daarginds diende het spelletje
van een barbier tot opluistering der hoffeesten van de soeverein, de basileus, tot
meerdere glorie voor de kerkelijke plechtigheden, en tot vermaak in het circus. Bij
geen enkel ceremonieel, geen enkele optocht kon het gemist worden. Men was
gewoon het te beschouwen als een doorslaand bewijs van civilisatie, en toen
Constantijn V het nodig achtte om vriendschappelijke betrekkingen aan te knopen
met Pepijn de Korte, een der nieuwe potentaatjes van het herlevend1) Westen, zond
hij naar dit koninkje der Franken een gezant, die bij verschillende andere geschenken,
ook een orgel meebracht. Zoals vijf en twintig jaar terug een Europees staatshoofd
nog een vliegtuig, een automobiel, een radio cadeau deed aan een negervorst van
Afrika die men gunstig wilde stemmen. Langs deze weg kwam het orgel weer terug
bij ons, achter Elbe, Rijn en Donau, terwijl het spoorloos verdween te Constantinopel,
dat ten laatste bezweek onder het geweld zijner aanvallers.
Het is niet precies bekend wanneer het systeem van Ktesibios om de luchtdruk te
verhogen met instromend water, vervangen en vereenvoudigd werd door de blaasbalg.
Wij weten evenmin wanneer en in welk tempo het aantal pijpen begon te vermeerderen
met een groeikracht welke tot vandaag toe nog niet raakte uitgeput. Maar op een
gegeven moment der historie werd de verschijning van de orgelblaasbalg in Europa
begroet als een triomf, als een historische datum, en omtrent het jaar duizend vermeldt
de kroniek een orgel te Winchester met 400 pijpen, 2 klavieren van elk 20 toetsen,
bespeeld door twee man, en 26 blaasbalgen, met een personeel van 70 ‘orgeltrappers’.
Een hele fabriek. Elke toets bestreek toen reeds tien pijpen. Tevens echter was het
primitieve transmissie-mechanisme van stangen en koorden tussen klavier en pijpen
1) toevoeging MV
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zo zwaar geworden, zo moeizaam, dat elk speler zijn toets met vuist en elleboog
moest neerslaan om naast veel gerammel ook geluid te halen uit zijn instrument. Er
is weinig fantasie nodig om zich te verbeelden tot welke graad van stroeve
onbeweeglijkheid de muziek van die tijd veroordeeld werd door de onbeholpenheden
van timmerlieden en smeden omdat de ingenieur nog niet bestond. Toch zijn er
tegenwoordig steeds nog mensen die schimpen op de vooruitgang. De ondankbaren!...
Alle eeuwen door is de ganse muziek, doch voornamelijk het orgel, afhankelijk
geweest van alle technieken, waarmee de dikwijls verguisde ‘homo faber’ de
verschijning, de ontwikkeling heeft mogelijk gemaakt van de ‘homo sapiens’.
Bij het orgel was een der cardinale problemen: ‘hoe krijg ik een enigszins constante
vlaag van waaiende, blazende lucht in mijn diverse pijpen?’ Naarmate hun aantal,
de omvang, het gewicht toenam, werd de kwestie der ‘windkast’ of ‘windlade’ en
der luchtvoorziening lastiger. Terwijl Bach componeerde moest hij de duur van een
fortissimo nog afmeten en regelen naar de hoeveelheid wind welke zijn blaasbalgen
konden stuwen in de tientallen kleine en grote reservoirs, waar de pijpen nog altijd
uitmonden, gelijk ten dage van Ktesibios. De diepe C van een twee-en-dertig voeter,
die elk voorwerp en elk hoorder voelbaar doet meetrillen als een soort van aardbeving,
heeft circa 10 meter lengte, bij een middellijn van 50 centimeter (een jongen kan er
doorheen kruipen) en verbruikt iedere seconde 25 liter lucht. Honderden jaren gingen
voorbij alvorens die toon verwekt kon worden, eenvoudig omdat het gebrekkige
werktuig teveel eiste van menselijke kracht. Tegenwoordig bouwt men vier-en-zestig
voeters, die een octaaf lager reiken en nog indrukwekkender dreunen. Zij hebben
een hoogte van 22 meter, bij een doorsnede van 80 cm. Ware schoorstenen! Een
klein kind kan ze tot klinken brengen. Doch om ze bestaanbaar te maken, moest men
wachten tot de electrische ventilatoren kwamen. Zij dienen heden nog tot weinig of
niets. Als er straks echter een nieuwe Sweelinck, een nieuwe Bach wil geboren
worden, dan vindt hij zijn orgel klaar.
Een tweede even moelijk probleem werd de orgelbouwer gesteld door de verbinding
van klavier met pijp. Hoe meer ‘stemmen’ hij verzon, hoe meer ‘klankkleuren’, en
hoe meer pijpen hij bijgevolg nodig had, des te langer, des te ingewikkelder en
weerbarstiger werden de lijnen, die de toetsen in contact brachten met de kleppen
welke de pijpen openden of sloten. De orgelbouwers, bezeten door de vreemdste
verbeeldingen, en gedreven door de zeldzame hartstocht, om gaandeweg het ganse
geluid der aarde te verzamelen in een enkel speeltuig, als in een synthetische Ark
van Noach, en het in zijn totaal ter beschikking te stellen van een enkele mens, die
zonderlinge orgelbouwers, onophoudelijk bewoond door hun rusteloos streven naar
de complete toon, hebben als werkelijke kunstenaars, als dromers, als scheppers
nooit ondergedaan voor de stoutmoedigste, de vermetelste der componisten. Maar
toch moesten organist en componist hunkeren tot 1832 - twintig eeuwen na Ktesibios
- alvorens zij een instrument hadden, waarbij iemand geen athleet, geen Hercules
behoefde te zijn om het te kunnen bespelen.
Ook op dit gebied maakte de electriciteit het wonderlijkste mogelijk. Het
‘waterorgel’ begint te Alexandrië met een achttal fluiten. Omstreeks 1925 verrees
in de dom van Passau (Beieren) een orgel met 16.600 pijpen, 206 stemmen, vijf
klavieren, en de wind wordt geleverd door 15.000 balgjes. Met een enkele toets, even
licht, even los als de toets ener piano, kan de speler naar verkiezing één tot en met
584 pijpen samen laten klinken. In de Convention Hall van Atlantic City (U.S.A.)
verrees omstreeks 1930 een orgel, dat 33.056 pijpen heeft, 435 stemmen en 7
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klavieren. Het is tot dusverre the biggest in the world, en voor iemand wiens armen
en benen lang genoeg zijn om overal te grijpen, even gemakkelijk hanteerbaar als
de mechaniek van een moderne concertvleugel. Door de bijna onmerkbare druk op
een pedaal kan men er een vox angelica, een engelenstem doen aanzwellen tot het
geloei van de heraut die Stentor heette en volgens de fabel schreeuwen kon als vijftig
man. En omgekeerd doen afnemen. In welke graad zulke reuzen-instrumenten de
menselijke maat overschrijden, in welke graad zij indruisen tegen alle wetten van
economie, en hoe dicht zij scheren langs de grens welke het redelijke schijnt te
scheiden van de waanzin, kan misschien worden aangeduid door de verbluffend
onevenwichtige proportie tussen het nuttigheidseffect en het arbeidsvermogen, dat
die reuzen beweegt. Op een gemiddeld orgel onzer tegenwoordige tijden wordt van
de 10 KW der aandrijvingsdynamo slechts 13 Watt omgezet in klank, d.w.z. in
mogelijkheid, in poging om iets noemenswaardigs mede te delen van mens tot mens.
De overige 9987 Watt worden verbruikt om alle weerstanden te overwinnen, die zich
verzetten tegen de mededeling van iets noemenswaardigs.
Onder deze gezichtshoek werd het reuzen-orgel misschien het symbool van deze
eeuw, waarin de mens zoveel hindernissen ontmoet om menselijk te zijn. En toch
zullen de orgelbouwers waarschijnlijk nog verder gaan. Naast de geluiden der natuur
- storm, regen, hagel, donder, branding - annexeerden zij op hun instrumenten elk
rumoer en lawaai, waarin wij heden rondwandelen - gejuich, gehuil, geloei, gefluit
van politie, locomotief en stoomboot, de sirene van misthoorns, fabrieken en alarm,
de claxon, de oorvijg, het schot van pistool en kanon, hamer en aambeeld,
uurwerkgetik, applaus, het breken van tafelgerei, castagnetten, pauken, trommen,
klokken, tamboerijn, harp en alle overige getokkel, geblaas, getoeter, geraas en
geronk, dat ooit in de luchten der aarde getrild heeft als uitdrukking van een gevoel,
van een dode of levende impuls. Men zou zo zeggen dat de orgelbouwers niets meer
te vinden overblijft. Dat meende men reeds een eeuw, tien eeuwen geleden. En altijd
weer bedacht de orgelbouwer wat anders, dat niemand denken kon behalve hij.
Wie een gedetaillerde kijk wil hebben (met veel tekeningen en menige foto) op de
regelmatige evolutie van een menselijke droom, welke begint met heel weinig, met
haast niets, en uitloopt op mogelijkheden, die schijnen te liggen boven ons bereik,
maar toch werkelijkheid blijven, moet het boek lezen dat dr ir W.H.C. Knapp onder
de eenvoudige titel ‘H e t O r g e l ’ dit jaar uitgaf bij G.J.A. Ruys te Amsterdam.
Vanaf zijn prilste jeugd had de schrijver een instinctieve hartstocht voor het
uitzonderlijkste, het eenzaamste, het koninklijkste van alle werktuigen, waarmee de
mens poogde zijn onmetelijkheid te benaderen. Er zijn in ons land wel tien duizend
organisten vermoed ik, en ik heb ook reden om te veronderstellen, dat de meesten
hunner nauwelijks weten wat zij doen. Als mijn wensen zich konden verwezenlijken
zou dit boek te midden hunner zelfgenoegelijkheid moeten neervallen als een
barstende bom uit een blauwe hemel. Het bevat sommige onnauwkeurigheden en
nalatigheden, welke slechts een wijsneus zal bevitten. Maar het behelst tevens een
menigte van onbetwistbare aanwijzingen, die wij ter harte zullen moeten nemen,
wanneer wij willen blijven gelden als een muzikale natie. Want onze achterstand in
de kunst van de orgelbouw werd dermate ongeloofbaar, dat geen enkel organist, noch
iemand anders er een idee van schijnt te hebben, behalve dr ir Knapp, een waarachtig
minnaar van het orgel. En ieder die 't goed meent met de muziek zal wensen dat zijn
boek de besten onzer tien duizend organisten dwingt om zich te vergewissen van
tekorten welke te lang geduurd hebben, en hen aanspoort tot rehabilitatie ener
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schoonheid, ener edele techniek en ener macht, waarin wij eertijds uitmuntten en die
aan 't verdwijnen zijn.

Een kwaal der muziek
Het zijn moeilijke, delicate problemen welke ons gesteld werden door de drie
dirigenten, die achtereenvolgens het Concertgebouw-orkest te leiden kregen na het
vertrek van Rafael Kubelik.
Hoe langer hoe dwingender drong zich de vraag naar voren welke me bij Kubelik,
en anderen, al menig keer had bevangen, ofschoon nooit zo klemmend:
Zou er iets bezig zijn te verdwijnen in de wereld, zonder dat wij 't merken? Zou
er iets gaande zijn als een soort van godenschemering, waarvan de mythe langzaamaan
werkelijkheid wordt zonder dat wij het zien?
Zou er misschien in 't binnenste der mensen, in die ontzaglijk gecompliceerde,
nog maar ten dele bekende electro-chemische centrale, iets als een klein contactje,
een kleine transformator onklaar aan 't worden zijn, een instrumentje aan 't afsterven
zijn, dat ons tot kort geleden in verbinding bracht, aansluiting gaf met ‘de diepe
geschiedenis der aarde’, met ‘het Wezen dat tegen de tijd is’, gelijk Paul Valéry het
noemde, met de stem der wereld zoals ikzelf wel eens gezegd heb, de eeuwenheugende
wereldstem die in het begin was, die wisselde maar nooit veranderde, wier zin ons
altijd ongestoord, onafgebroken bereikte? En wanneer een dergelijk vermoeden juist
zou blijken wat hebben wij dan te doen? Te moeten constateren dat ‘l'histoire profonde
de la terre’, de stem der wereld, de muziek ontoegankelijk, onmededeelbaar werd
voor een aantal harer vertolkers (en zonder dat zij 't merken), te moeten constateren
dat wij van de stem der componisten zijn afgesneden (en zonder dat de meeste
hoorders 't schijnen te bespeuren) is een bevinding die nergens zou mogen worden
veronachtzaamd waar enig instinct en enige zorg overblijven voor een deugdelijk
functionneren der menselijke mechaniek, want veel hangt daarvan af.
Ondertussen weet ik niet langs welke kant deze drie dirigenten zich het best laten
aanpakken voor een verklarende ontleding. Elk der drie heeft een heldere, zakelijke
kop, en ongeveer alles wat zij doen is zaakkundig in orde. De partituur die zij
uitvoeren kennen zij van binnen en van buiten, even nauwkeurig als de componist
terwijl hij haar schrijft. Zij ontdekken er kleine, merkwaardige détails welke totnutoe
ontsnapten aan vroegere vertolkers, en als men die onbekende trekjes voor 't eerst
onderstreept hoort, denkt men met genoegen: dat is iemand die de dingen begrijpt.
Elk der drie heeft een trefzeker vermogen om de orkestklank op zijn voordeligst te
organiseren, af te wikken, op te poetsen, blinkend te maken, alsof het werk pas uit
handen komt van de auteur. Over de gevoelens, de gemoedsbewegingen, de
bedoelingen der verschillende componisten zijn zij ter dege ingelicht. De exactheid
waarmee zij iedere curve der melodie, cadans van het rhythme, progressie of regressie
der harmonieën overschouwen en weerspiegelen, spant de aandacht en versterkt hun
actie. Niet het geringste accentje ontbreekt, en ieder accent staat voluit gerealiseerd
op zijn plaats. Ook de grootste, de heftigste der accenten. Elk der drie heeft enorme
ladingen van temperament onafgebroken tot zijn beschikking, en zowel bij het tedere
als bij het harde, zowel bij het elegische als bij het tragische, in de zephier en in de
orkaan zou men zweren dat het gehoorde recht uit hun hart, direct uit hun ziel komt
aangevlogen. Zij kennen het publiek waarvoor zij spelen even goed als zij hun
gespeelde componisten kennen. Hen beoordelend van een louter technisch standpunt
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zou ik slechts met moeite iets vinden dat ik hun redelijkerwijze te verwijten heb, en
maar weinig dat de componist zelf redelijkerwijze in de materiële voorstelling zijner
muziek zou kunnen afkeuren. Dat is buitengewoon merkwaardig. Tot in het
melodramatische, het zoetelijke, het overdadig zalvende, het ruim aangedikt
pathetische en overweldigende toonde elk der drie (van een zuiver technisch standpunt
bezien) zich onuitputtelijk, bijna voortdurend onberispelijk en op de koop toe
onaanvechtbaar.
Maar toch: wanneer ik terugkijk naar hun concerten zou ik niet weten wie van de
drie een symphonie van Beethoven, van Tsjaikofsky, van Haydn, van Schubert, van
Mozart, een symphonisch stuk van Bartok, van Moessorgsky, van Liszt, van Badings,
van Martin, dirigeerde, als ik geen programma had om mij te herinneren, of als niet
een toevallige omstandigheid, zonder enig verband met de muziek, mij een combinatie
te binnen bracht van componist en dirigent. Ik geloof dat de meeste hoorders, wanneer
zij terugdenken naar die uitvoeringen, dezelfde aarzeling zullen constateren. Wat
was van Antal Dorati? Wat van Ferenc Fricsay? Wat van Jascha Horenstein? Wie
dirigeerde ook weer Beethoven, Haydn, Strauss? En waarin verschilde de ene dirigent,
de ene componist van de andere? Qua effect op de zenuwen, qua indruk van gevoelens
was de Vijfde van Beethoven gelijk aan de Vijfde van Tsjaikowsky, de Tableaux
d'une exposition van Moessorgsky gelijk aan Till Eulenspiegel van Strauss.
Datgene wat de authentieke, de creatieve, de levende kunstenaar typeert, en altijd
zal blijven onderscheiden wanneer het vormelijke, het figuratieve zijner werken sinds
lang overtroffen is, gevulgariseerd, geacademiseerd, datgene wat de waarachtige
kunstenaar zijn onvervangbare betekenis verleent voor de diepe geschiedenis der
wereld, datgene wat hem de meeste moeite kostte en waaraan hij de durendste zorg
besteedde: die ondefinieerbare doch steeds herkenbare substantie, dat wezenlijke
van hemzelf, dat tegen-de-tijd-zijn, dat metaphysische, dat magische, bleek door elk
der drie dirigenten in bijna gelijke mate verwaarloosd, misvormd, vergeten, ontkracht.
Van welke oorzaken is zo iets het gevolg?
Ten eerste hiervan dat de dirigent door een overvloed van gebaar het centrum van
de aandacht der hoorders verlegt. In plaats van te luisteren, kijken zij, wat veel
gemakkelijker is. Het grootste part der muziek ontgaat hun; het wordt gereduceerd
tot een pantomimisch schema. Gewoonlijk heeft zo'n schema niets boeiends. Omdat
de meeste solodirigenten tot de klasse der menners, der temmers, der dictatorialen
behoren (vijftig jaar geleden bestonden zij nauwelijks) mag men veronderstellen dat
zij de menigte bevallen daar zij sommige instincten der kudde bevredigen en
aanwakkeren. Gelijk steeds en overal geschiedt dit ook hier ten koste van de geest,
ten koste van de intrinsieke waarde van de menselijke persoon.
Vervolgens lijden componisten en kunstwerken deerlijk schade omdat de
solodirigent de muziek inricht en verhaspelt ten behoeve van zijn gebaar, ten voordele
van zijn mimisch effect en succes. Hij ensceneert een soort van ballet. Hij ontwerpt
zijn scenario echter niet vanuit de beweging der te dirigeren symphonie, want dan
zou hij in vele gevallen niet veel te ensceneren hebben. Maar hij ontwerpt zijn scenario
vanuit een handeling die hij als solist op een podium het pakkendst oordeelt en het
meest gevarieerd. Dikwijls zijn die gebaren gesuggereerd door het rhythme, door de
instrumentatie, door de expressie der muziek, en afzonderlijk beschouwd zijn ze
dikwijls redelijk en niet tegenstrijdig. Doch omdat het scenario van de solodirigent
zonder mankeren geconstrueerd is volgens de gedachte die hij heeft over zichzelf,
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en volgens de indrukken welke hij wenst te geven van zichzelf, zal het zonder
mankeren gebeuren dat zijn gebaar, beschouwd in verband met de gedachtengang
van de componist, blijkt in te druisen tegen de psychologische orde en zelfs tegen
het architecturale plan der compositie. Het zal onvermijdelijk tientallen malen
gebeuren dat de solodirigent ter wille ener suggestieve pose de aandacht leidt naar
détails welke in de algemene samenhang op het achterplan moeten blijven; of
omgekeerd, dat hij terwille van zijn scenario fragmenten onderbelicht die in de
structuur der gespeelde muziek de volle klaarheid nodig hebben van de voorgrond.
Zodoende rukt de solodirigent ter wille van een egocentrisch en hersenschimmig
scenario zeer dikwijls een ganse compositie uit haar voegen. Het kan zijn dat hij zulk
vergrijp helemaal te goeder trouw pleegt. Dat vermindert niet zijn schuld en niet de
schade.
Ten derde is de solodirigent altijd gevaarlijk, bijna altijd dodelijk voor de essens der
muziek, omdat hij, totaal bezet en bezeten van zichzelf, totaal in beslag genomen
door zijn eigen scenario, en bovendien liefst uit het hoofd dirigerend (wat de mensen
imponeert, maar nodeloos veel eist van de beschikbare energie), te weinig of niets
meer over heeft om nog even te denken aan de essentiële werkelijkheden die de
componisten door middel van relatieve notentekens ons wilden mededelen. Wanneer
die werkelijkheden verloochend worden, of onderschat, wat rest ons dan? Enkel de
nuchterheid van een geluid, verlaagd tot klinkklank. Enkel de solodirigent, die zich
in zijn zelfgenoegzaamheid en met een stelletje overbodige, dikwijls misplaatste
fratsen de gelijke waant van Strauss (die hem uitdrukkelijk gedesavoueerd heeft),
van Mozart, van Moessorgsky, van Haydn, van Beethoven!
Er is in de huidige wereld waarschijnlijk niets anti-artistiekers, niets
onkunstzinnigers dan de solodirigent, die overal wordt toegejuicht zonder dat iemand
beseft waarheen dat applaus gaat. De diepe, echte waarheid, vertegenwoordigd,
verkondigd door ieder oprecht kunstenaar, wordt door de solodirigent verzuimd,
miskend, gedevalueerd. Er is in de huidige wereld ook niets ondemocratischer,
antidemocratischer dan de veelnamige solodirigent die met zijn autocratisch persoontje
een orkest te domineren krijgt dat al zijn trucs doorziet en min of meer veracht, maar
al zijn luimen, grillen en kuren ten opzichte der meesters moet aanvaarden, moet
slikken, omdat hij daar optreedt als koning, als keizer, als dictator, als betweter boven
Beethoven, boven Mozart, en die ondanks zijn schennis triomfeert omdat de mensen
even toegankelijk zijn voor het slechtste als voor het beste.
Nu het Concertgebouw-orkest en zijn dirigent binnenkort een nieuwe periode der
toekomst gaan openen, zou ik wensen dat zij deze beschouwingen niet opvatten à la
légère, evenmin als ik mijn bezwaren tegen solodirigenten lichtzinnig en ondoordacht
te berde breng. Voor ieder onzer staat hier iets op 't spel dat van 't hoogste gewicht
is, en waar wij geen compromis kunnen veroorloven zonder neer te zinken.

Het geval Don Giovanni
Na Jenufa van vorige zomer is Don Giovanni de eerste voorstelling der Ned. Opera,
waar dit gezelschap opnieuw bewijst in staat te zijn tot opmerkelijke prestaties die
getuigen van de coherente, doelbewust uitgewerkte gedachte ener leiding. Hij heeft
wat men stijl noemt, en bovendien een stijl van uitmuntende hoedanigheid, zonder
poespas, zonder extravaganties, maar behoorlijk en serieus. Bekeken uit de
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gezichtshoek van schouwspel en toneeltechniek was de opvoering zeer verdienstelijk,
hier en daar zelfs bewonderenswaardig.
Hoofdzakelijk valt deze goede uitslag te danken aan Jean Carlotti, de ontwerper
der décors, en Abraham van der Vies, de regisseur. Carlotti (een Fransman uit Corsica)
heeft de ganse handeling van Don Giovanni weten te huisvesten in een gemakkelijk
verstelbare montage, die snelle, geruisloze verwisselingen mogelijk maakte met
behoud van de nodige verscheidenheid, fantasie en atmosfeer. Het vernuft waarmee
hij uit een minimum middelen zoveel effect haalde, is buitengewoon. Als hij de
globale kleur meer Spaans getint had in plaats van neutraal grijs-wit (Don Giovanni,
extremist en roekeloos in zijn hele wezen, is een typisch Spanjaard), en als hij de
beide zijwanden van het décor af en toe een tikje zinvoller had kunnen aanpassen
bij de situatie, dan zou Carlotti's ontwerp voorbeeldig mogen heten en volmaakt. De
twee altijd aanwezige loggia's, links en rechts, ook weer te ontmoeten op een kerkhof,
leek me een foutieve overdrijving van de eenvoud. Aangaande zijn costuums kunnen
de meningen verschillen. De een zal ze banaal vinden, de ander bruikbaar. Dat is een
kwestie van smaak. Ik had ze gaarne karakteristieker gezien, minder passe-partout.
En waarom edele vrouwen die zich te verhullen hebben, maskers dragen, welke bij
de Ned. Opera geregeld haar aantrekkelijkheid teniet doen, bleef me ook deze keer
weer onbegrijpelijk.
De mise-en-scène welke Abraham van der Vies verbeeldde voor een drama dat
tragisch begint en waar lyrische, pathetische, humoristische, burleske en elegische
opwellingen gedurig vermengd worden tot aan het tragische einde, deze bonte regie
van een uiterst vreemde geschiedenis, heeft bijna onafgebroken overtuigd door een
natuurlijkheid die als van zelf ging. Nu en dan echter, evenals bij het décor van
Carlotti, moest men met spijt tekorten bemerken en vergissingen in een weloverwogen
project. Waarom liet hij te midden der finale van het eerste bedrijf het doek zakken,
en het terzet zingen op het proscenium, in concertvorm, los van de actie, die plotseling
afknapte? Hij beging dezelfde fout met de aria van Don Ottavio Il mio tesoro in tanto.
Waarom zette hij daar alle handeling weer stop? Waarom ook had hij over de rol
van Don Ottavio (verloofde van Donna Anna) een onbeweeglijkheid gehangen als
de volle zwaarte van een harnas en van ijzeren schoenen? Dit druist in tegen menige
passage der muziek. Wat heeft Van der Vies verleid om de nachtelijke
vermommingsscène tussen Don Giovanni en Leporello aan te dikken tot een grove,
lompe klucht en haar bovendien te laten spelen onder een veel te helle belichting?
Waarom leek zijn toneel verscheidene malen leeg als een marktplein in 't holle van
de nacht? Deze en andere verbazende eigenaardigheden kwamen zonder twijfel voort
uit methodisch overleg, werden handig gerealiseerd, en voor wie het princiep er van
kon aanvaarden, stoorden zij niet de harmonie van het totaal. Mij schenen zij strijdig
met de bedoelingen van de tekstdichter en de componist. Eveneens tegen de
uitbeelding van Don Giovanni en Leporello kon men grondige bedenkingen hebben.
Scipio Colombo maakte de ‘Burlador de Sevilla’ te slap, te week, te weinig hidalgo,
te weinig loops en ritsig roofdier. Fritz Ollendorff van zijn kant heeft zo goed als
niets bemerkt van de sarcastische, zeer critische reserve welke Don Giovanni's
factotum onophoudelijk bewaart jegens een adellijk meester, noch van de humane
houding die hij in acht neemt tegenover de slachtoffers van de Bedrieger, en nergens
kwam zijn Leporello boven het peil van een olijke, amusante lamme-goedzak. Maar
omdat Colombo en Ollendorff buitenlandse gasten zijn, had Abraham van der Vies
vermoedelijk niet voldoende vat op hen, en zou ik misschien onbillijk worden wanneer
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ik betreffende deze overigens uitstekend zingende personen verwijten richtte tot onze
regisseur.
Van de twee bijzaken waardoor de opvoering tot aesthetische waarde steeg en tot
stijl, moet ten eerste genoemd worden het orkest. De violen klonken nog een beetje
scherp, doch over het algemeen is er even voortreffelijk gespeeld als indertijd bij
Jenufa, onder Paul Pella, als onlangs in Samson et Dalila, onder Charles Bruck. Josef
Krips deed dus geen mirakelen, doch gewoonweg zijn taak, gelijk beide anderen.
Ons opera-orkest is goed zodra men het de tijd gunt om zich vertrouwd te voelen
met de muziek die het te vertolken krijgt. Krips toonde zich vooral knap waar hij als
pianist de recitatieven begeleidde, en zelfs beter, niet discreter aangepast bij de tekst,
van Richard Strauss hoorde ik dat niet. Zijn orkestrale achtergrond van de fameuze
serenade was verrassend fijn en die scène zou betoverd hebben als Colombo iets
begrepen had van wat in dit gezang wil worden uitgedrukt. De andere bijzaak
waardoor de voorstelling plotseling een ongekend accent kreeg, was de dubbele dans
in de finale van het eerste bedrijf. De groep der edelen danste daar in een rhythme
van drie, de groep der landlieden in een rhythme van twee. Ik weet niet van wie een
idee kwam dat zo direct gesuggereerd wordt door de muziek van Mozart, die op deze
plaats zijn tijd meer dan een eeuw vooruit was. Dat ballet is in overeenstemming met
Mozart's geniale vondst ingestudeerd door Jan Rebel, en voor mijn part had het een
kwartier langer mogen duren.
Maar terwijl ik dikwijls accoord kon gaan met de kwaliteit der opvoering, lukte het
mij nergens tot waardering te geraken van de opvatting. Sinds een aantal jaren wordt
er door kunstzinnige mensen getwist over de vraag of de Don Giovanni van Mozart
een tragedie is of een comedie, en in dit tamelijk onnutte krakeel koos onze Opera
de verkeerde partij. Evenmin als een drama van Shakespeare geen tragedie zou zijn
omdat er potsenmakers en narren in optreden, evenmin is Mozart's Don Giovanni
een comedie omdat enkele komische personages er aan deelnemen. En al zou het
Mozart zelf geweest zijn die op de titelpagina schreef: ‘opera buffa’ of ‘dramma
giocoso’, dan blijven er meer dan genoeg rechtstreekse en zijdelingse aanduidingen
over om te bewijzen dat de humor van dit werk behoort tot de tragische soort.
In het eerste toneel reeds gebeurt er een moord. Het doek is pas omhoog en daar
ligt al iemand morsdood, met uitgestrekte armen. Dit lijk werpt, als het spook in
Hamlet, zijn schaduw over de rest, tot het terugkeert in de gestalte van een stenen
beeld om de dader te straffen. Wie menen durft dat Mozart, tijdens het verdere
componeren, die dode een ogenblik vergeten heeft, weet niets omtrent zijn morele
persoon (even ernstig, even streng, achter een masker van vrolijkheid, als de morele
persoon van Beethoven), en hij weet niets van de mentale, psychische gesteltenis
waarin Mozart zich bevond gedurende de zomermaanden van 1787, toen hij Don
Giovanni schreef te Praag. In de lente van dat jaar had hij de dierbaarste zijner
vrienden verloren, de jonge Graaf August von Hatzfeld. Zijn vader, met wie hij zich,
ondanks diens koppige toorn wegens zijn huwelijk, onafscheidelijk verbonden voelde,
was stervende en stierf op 29 Mei. Alvorens iemand Don Giovanni denkt te mogen
ontwrichten, ontzielen tot blijspel, zou hij de hartverscheurende brief moeten lezen
welke een ‘gehorsamster Sohn’ aan zijn ‘très cher Père’ zond op 4 April 1787, en
waarin hij zegt dat hij geen avond naar bed gaat ‘ohne zu bedenken, dass ich vielleicht
(so jung als ich bin) den andere Tag nicht mehr seyn werde’.
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Uit deze zielsaandoeningen en uit zulke gemoedstoestand ontsproot de muziek van
Don Giovanni, de enige opera ter wereld, waarin van de acht hoofdrollen vier
geconcipieerd werden voor bassen, voor donker gekleurde stemmen; de enige opera
uit die dagen, welke een ouverture heeft waarvan de dissonanten heden nog
schrijnender klinken dan het voorspel van Tristan.
Tijdgenoten van Don Giovanni, die geenszins ‘preutsch’ waren en evenmin
‘zwaarwichtig’, hebben dit zeer goed begrepen. Goethe schreef aan Schiller (gestorven
in 1805): ‘Ihre Hoffnung, die Sie von der Oper hatten, würden Sie neulich im “Don
Juan” auf einen hohen Grad erfüllt gesehen haben; dafür steht aber auch dieses Stück
ganz isoliert, und durch Mozarts Tod ist alle Aussicht auf etwas Ähnliches vereitelt.’
Veertig jaar later zei hij tot Eckermann: ‘Mozart hatte den Faust komponieren müssen,
die Musik müsste im Charakter des Don Juan sein.’ En is Faust een blijspel?! Stendhal,
een ander levensgenieter, vergeleek de afgebrande St. Paulus-basiliek van Rome met
‘une beauté sévère et une empreinte de malheur telle que dans les beaux arts la seule
musique de Mozart en peut donner l'idée; in ‘Armance’ laat hij de hoofdpersoon een
heel bedrijf van Don Juan op de piano spelen, en ‘les accords s i s o m b r e s de
Mozart lui rendirent la paix de l'âme’. Een hedendaags dirigent, hier Josef Krips,
gesteund door musicologen, moest gruwelijk dilettant worden tegenover het leven,
tegenover de muziek, om zodanig de ware intonatie van Don Giovanni te kunnen
miskennen, te misvormen.
Jammerlijkerwijze strookt die joviale, luchtige opvatting volstrekt niet met de
stemmen van Gré Brouwenstijn, Greet Koeman en Chris Scheffer. Zij hebben expansie
nodig. Zij lijden onder gedwongen bekrimping, evenals Mozart. Voor hen, voor de
componist, en ook voor ons, was het een dure prijs die betaald moest worden aan de
liefhebberijen, de actuele snobismen van hen die Mozart's Don Giovanni willen zien
als een vertoning van marionnetten.
Staan de winsten der opvoering gelijk met de verliezen der opvatting? Ik geloof
het niet.

De muziek van Bruckner
Na het concert waar we voor het eerst sinds ik weet niet hoelang, weer de tweede
symphonie van Bruckner hoorden, dacht ik eraan, zoals men denkt aan sommige
mislukkingen uit de loop der geschiedenis: hoe anders zouden de meeste dingen zijn,
hier en overal, wanneer zo'n uitvoering, waarvoor het Utrechtsch Orkest naar
Amsterdam reist, niet vermeld en gevierd behoefde te worden als een bijzonder feit,
een zeldzame meevaller! Hoe anders, en hoeveel beter waarschijnlijk, zouden de
meeste dingen zijn, wanneer de mensen, hier en overal, met deze tweede symphonie
van Bruckner even vertrouwd waren als met de tweede van Brahms, wanneer het
min of meer onbewuste gevoelswezen van iedereen even sterk, even determinerend,
gemerkt was met het typische van Bruckners psyche als het nu gekleurd is met het
typische van Brahms. Want al werd er sedert veertig jaar hier en daar veel gedaan
voor Bruckner, en al werd er ook wel iets bereikt, de maat die hij krijgt lijkt in de
verste verte niet op de maat die hem toekomt, en dat deze schromelijke nalatigheid
tegenover een groot meester even onbillijk is als onvoordelig, even ongemotiveerd
als onraadzaam, valt geen minuut te betwijfelen.
Het vreemdste is dat die muziek eigenschappen heeft waarmee ieder zich gaarne
zou vereenzelvigen, en radiaties uitzendt welke niemand zou willen missen, als ze
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maar voldoende bekend waren, als ze van uitzonderingsgeval courant artikel hadden
kunnen worden, als ook maar een paar van de beroemde dirigenten der laatste halve
eeuw het goede idee hadden durven opbrengen om Bruckner te exploiteren voor
gezamenlijke winst, gelijk alle vermaarde dirigenten der wereld, de onze niet
uitgezonderd, jaar in jaar uit, en week aan week, Brahms exploiteren, Brahms
voorzetten, tot in de kolossale hall van het Parijs paleis voor Wielersport. Daar blaast
de wind in 't zeil. Brahms werd genoeg gepropageerd om zelfs een menigte Fransen
te intrigeren, aan wie hij niet bevalt. Zover zou ook Bruckner kunnen zijn, als er
maar ooit iemand (behalve Schuricht) geweest was onder de fameuze dirigenten,
eerlijk genoeg gezind ten opzichte van de intrinsieke betekenis ener muziek om zijn
lot te binden en te wagen aan de symphonieën van Bruckner. De een of de ander
toont soms wel enige neiging voor die componist, die zonderlinge boerenzoon, te
buitengewoon, te fascinerend om hem helemaal links te laten liggen, maar een tikje
te moeilijk om hem te kiezen boven een succes-stuk dat veilig is. De ene of de andere
dirigent heeft bij wijle last van zijn muzikaal geweten, en dan speelt hij Bruckner
waar Bruckner zelden of nog nooit gespeeld werd. In Engeland b.v. Dat is te prijzen.
Het heeft zijn nuttige kant, bij gebrek aan meer. Nog nooit echter was er een dirigent
die het twintigste van wat gedaan wordt voor Brahms, ooit geprobeerd heeft voor
Bruckner. En daarom is vandaag een uitvoering zijner tweede symphonie te
Amsterdam nog een evenement.
De triomftocht van Brahms, die voor duister en terughoudend gold, het kwijnende
voortbestaan van Bruckner, die doorging voor theatraal en expansief, liep parallel
met de gebeurtenissen der laatste vijftig jaren, en de wisselvalligheden van twee
componisten, reeds bij hun opkomst uitgeroepen tot tegenstanders, ondanks henzelf,
verschaffen een wonderlijk uitzicht op ons jongste verleden, wanneer men een
vergelijking maakt tussen de mentaliteit en de muziek waarmee beide kunstenaars
elkaar ongewild de vorming betwistten van het menselijk gemoed, van het hart der
aarde.
In dat ongezochte duel zegevierde Brahms, lag Bruckner onder. De een
vertegenwoordigde een reëel Duitsland, mengsel van conservatisme, utilitarisme en
burgerlijke romantiek; de ander een imaginair Oostenrijk, een soort van paradoxale
Stad Gods, het huis met de vele woningen, de droom van één kudde één herder,
welke sinds de middeleeuwen hoopte werkelijkheid te kunnen worden, de oude
droom van een koninkrijk der hemelen, die de bezieling wekte van Haydn, Mozart,
Beethoven, Schubert tezamen in Wenen, bijna tegelijkertijd, om er iets ongeloofbaars
te stichten dat onsterfelijk zou blijven.
Brahms, via Hamburg, via Leipzig, trok ook naar Wenen. Bruckner, via Ansfelden,
via Sankt-Florian en andere oorden, die niemand zou kennen als hij er niet geweest
was, belandde ook in de Oostenrijkse hoofdstad. De een nestelde zich daar gerieflijk
in dezelfde stedelijke, conformistische cultuur waaruit hij kwam. De ander ging er
heen als een kind uit het volk en hij bleef altijd een beste boerenkerel te midden van
gewichtige notabelen, die op hem neerkeken.
Maar zo onnozel was hij niet, de dorpeling, om de praatjes te geloven van
Schumann, die beweerde dat Wagner een bedrieger was, een charlatan. Brahms,
bevriend met Schumann, meende 't zelfde. Bruckner, de boerenknaap, die niet meer
gehoord had van Wagner dan Baudelaire in Parijs, riep hem uit tot een ziener, evenals
de dichter van Les Fleurs du mal. Hij adoreerde hem als een god. Niet echter om
zich te scheppen naar een beeld, zoals Brahms gedaan had tegenover Beethoven,
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maar met de vrijheid van het genie. Wagner zag in Beethoven het toppunt en het
einde der symphonie. Bruckner adoreerde hem, doch geloofde hem niet. Hij schreef
er negen, evenals Beethoven.
Van de eerste tot de laatste bleef hij een man van het volk, dat ruikt naar
omgewoelde grond als 't pas geregend heeft, naar de lucht waarop de geuren waaien
van bomen en bloemen. Zo eenvoudig als hij was, op 't simpele af, alledaags als een
oog, als een oor, even gecompliceerd was hij tegelijkertijd, subtiel, geraffineerd in
zijn sensaties als een kind, als een dier. Altijd onbevangen in die doolhof van het
innerlijke leven. Altijd kersvers; altijd op de loer naar een nieuwe vibratie. Nooit
confectie en fabriekswerk; nooit afgepast. Altijd onvoorziens; altijd alsof het nooit
genoeg is wat hij doet en wat hij geeft in zijn argeloosheid, alsof het nooit genoeg
zal kunnen zijn. Altijd anti-burgerlijk, anti-conformistisch. Altijd met een gevoel
van echte goedheid, ware mildheid, warme zachtheid, uit een onuitputtelijke bron.
Altijd ook met die imperatief van grootheid, van edelmoedigheid, welke tevens een
imperatief is van tederheid, van verliefd verlangen. Nooit vervloekingen, nooit
bitsheden, nooit grijnzen, nooit gramschap, evenmin als brave, plaatjesachtige
zoetigheid. En in zijn scherts, in zijn tovers, in zijn hoogste verrukkingen altijd
dichtbij, van mens tot mens, zonder pose, zonder hovaardij, zonder poeha, maar ook
zonder valse nederigheid. Dikwijls gekweld, verontrust, bezeten door de spooksels
der eenzaamheid, der verlorenheid. Maar nooit hopeloos, nooit wanhopig. Vermurwd
maar nooit ontredderd. Nooit zonder een melodie, ook al moest hij haar halen uit het
diepste donker, nooit zonder een melodie welke boven de berooidheid opzweeft. En
altijd speelt zijn muziek in de open lucht, onder een zonnige hemel, tegen een ruime
horizon, of als op een landelijke dansvloer. Nooit in de kou, ook niet als hijzelf
verkleumd was. Nooit binnenkamers, nooit in een gefestoeneerde salon, nooit in een
kerk. Nooit in een der vele menselijke gevangenissen. Nooit dacht of voelde hij
volgens een recept dat men leert op school, of imiteert van de meesters. Hij, die na
zijn veertigste jaar nog les ging nemen, omdat niemand hem geloven wilde, en ook
omdat hij duchtte nooit genoeg te weten, hij heeft nieuwe, wijde, onvermoede
perspectieven geopend voor de melodie, voor de harmonie, voor de orkestratie, voor
de symphonische architectuur, voor de muzikale expressie van de complete mens,
en tot heden toe behelst het beste van zijn arbeid (zijn negen symphonieën) meer
mogelijkheden, meer vruchtbare aansporingen tot evolutie en revolutie dan het veel
geruchtmakender werk van Wagner, zijn afgod, dat reeds doodliep in de aanvang
dezer eeuw.
Zo was, zo is Bruckner, verlaten, verraden door iedereen, allereerst door Wagner,
die het niet de moeite waard vond een partituur van hem aan te kijken; verraden door
dirigenten die eigenwijs in zijn partituren knoeiden; verraden door Mahler zelfs, die
zoveel van hem leerde, zoveel aan hem ontleende, maar die hem weinig of nooit
gedirigeerd heeft; verraden door alle andere dirigenten, die op een gegeven ogenblik
van hun carrière ontdekten wat Bruckner waard was (meer dan alle bekende
componisten) en hem slechts het minimum gaven van de aandacht, van het
enthousiasme, van de ijver waarop zijn waarde recht heeft.
Zo was en zo is Bruckner in de hersenschimmige Stad Gods van dat verwerend
koninkrijk. Altijd vrij en altijd bevrijdend. Volgens rede en recht zou ik niet [het]
tiende part van zoveel lof en roem kunnen schenken aan Brahms. Misschien niet het
twintigste. En hoe zouden de mensen vandaag denken en voelen, hoe zou de wereld
er uitzien, wanneer alle dirigenten, die zo gemakkelijk profiteren van Brahms, het
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juiste part hunner moeite niet geweigerd hadden aan Bruckner? Dat correspondeert
misschien met de oude vraag van to be or not to be, welke vijf milliard jaren geleden
gesteld is toen de aarde begon. Ja, hoe zou onze wereld zijn als ik een onbewust
mijmerend voorbijganger op straat niet een ‘motief’ hoorde fluiten van Brahms, doch
van Bruckner? Wij zouden stellig meer hoop hebben, lijkt me.
Dit kan nog komen. Men begrijpt dan wel hoe ik Van Beinum gewaardeerd zou
hebben als hij te Parijs in plaats der Vierde van Brahms de Vierde van Bruckner had
durven spelen, de Vierde van Bruckner, die daar ongeveer even onbekend is als in
Engeland. Men begrijpt dan ook wel de dank, de bewondering welke niet alleen Paul
Hupperts verdient en het Utrechtsch Orkest, maar ook de Amsterdamse Kunstkring,
die vergund heeft dat de Tweede Symphonie van Bruckner (na hoe lange tijd?) hier
nog eens klonk.
Men praat veel over cultuur. Maar zo wordt zij gediend en bevorderd.

Onze Matthaeus-Passion
Omstreeks dertig jaar geleden begon er in Nederland onder de bezielende aanvoering
van Evert Cornelis een periode van hernieuwing, herbloei, verbreiding, voor de
Matthaeus-Passie van Gi.S. Bach, zoals de auteur zich zelf schreef, in 't Italiaans, op
het titelblad zijner compositie.
De voornaamste doelpunten van Cornelis' apostolisch streven (mutatis mutandis
te vergelijken met een Hervorming) betroffen tegelijk de gedaante en de inhoud van
een kunstwerk dat, na een eclips van precies een eeuw, de nazaat zeer verminkt
bereikt had. Cornelis was een der eersten in Europa om te breken met een vervalste
weergave, welke door alle musici klakkeloos uit het Duits was overgenomen, en die
zich honderd jaren ongehinderd kon bestendigen.
In 't kort samengevat kwam de door Cornelis aangevangen restauratie hierop neer:
o
1 Herstel van de oorspronkelijke muzikale tekst in zijn geheel; afschaffing der
talrijke coupures die waren aangebracht om het werk pasklaar te maken voor de
concertzaal. 2o Herleiding tot een normalere duur van het ganse tempo dat door de
dirigenten ter wille van het effect of wegens verkeerde opvattingen van vroomheid
en wijding, uitermate gerekt was. 3o Verwijdering van alle romantische theatraliteit,
sentimentaliteit en femelarij uit de vertolking. 4o Herstel van de historische proportie
tussen het koor (dat door de romantici massaal was uitgedijd) en het orkest van Bach,
welks verhoudingen van blazers tot strijkers evenzeer geschonden werden. 5o Herstel
van de religieuze geest der compositie in zijn dramatische realiteit, in zijn beurtelings
strakke of expansieve eenvoud en oprechtheid. 6o Terugplaatsing van het werk (overal
waar dat doenlijk is) naar de omgeving waarvoor het door Bach bestemd werd: naar
een kerk.
Elk dezer doelpunten was helder als de dag, volkomen gemotiveerd en bereikbaar.
Meer dan dertig jaar geleden heb ik mij daar menigmaal voor ingespannen en wie
dat zou willen nagaan, kan de sporen er van vinden in een boekje van vroeger dat ik
noemde ‘De eene Grondtoon’. In sommige opzichten denk ik gaarne terug aan die
vervlogen dagen, aan die oude wensen, omdat ze, voor een deel ten minste, vervuld
werden. In andere opzichten herdenk ik ze met verdriet, met melancholie, omdat ik
zoveel jaren later, ondanks het toonbeeld van Evert Cornelis, maar weinig
verwezenlijkt zag van een goed idee dat hij had voorgestaan.
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Want te Amsterdam stuitte de noodzakelijke restauratie der Matthaeus-Passion op
de alles en allen dominerende persoon van Willem Mengelberg, en zijn conservatieve
geaardheid, die hoe langer hoe meer in haar eigen traditie vastroestte. Mengelberg
was de faam en de fabel van Holland geworden, en tot heden toe bleef hij bij vele
mensen van twee vorige generaties dat aureool behouden, ofschoon zijn legende
geen zin meer had. De jaarlijkse uitvoering van het Lijdens-oratorium, die hij zelf
instelde gelijk hij haar kreeg overgeleverd, met al haar tekorten en willekeurigheden,
beschouwden zijn vereerders als een onaantastbaar monument, waarvan zij elke
verandering in hun hart strenger veroordeelden dan een vergrijp. Enkelen dier trouwe
aanbidders bekleden een functie in het Amsterdamse bestuur van Toonkunst, op
welks koor de vertolkingen steunen; vele anderen maken nog deel uit van het koor
dat Mengelberg dirigeerde; menigeen der solisten is geschoold onder Mengelberg's
leiding. Wijl aanbidding gemakkelijk tot verblinding overgaat, en trouw ontaardt in
sleur, kan degene die zulke factoren naar hun juiste kracht weet te schatten, zich
indenken hoeveel weerstanden te overwinnen waren toen Mengelberg's artistieke
successie moest worden overgedragen aan Eduard van Beinum, zijn antithese, gelijk
Evert Cornelis dit geweest was.
Het eerste wat ook hij deed was de herstelling van Bach's originele en complete
tekst. Tevens is hij begonnen met de koralen (welke de Gemeente geacht wordt te
zingen, en bij een volmaakt natuurlijke uitvoering inderdaad zou moeten zingen) te
zuiveren van de gekunsteldheid, de schijngevoeligheid en allerlei andere virtuosismen,
waarmee deze spontane gezangen door Mengelberg waren overladen, tot schade
hunner inhaerente expressie. Daarna heeft Van Beinum op de grote koren, welke bij
de handeling van het drama betrokken zijn, een grondige herziening uitgeoefend,
stuk voor stuk, om hun voordracht in zo exact mogelijke overeenstemming te brengen
met de wisselende situaties van het verhaal. Deze verbetering van kunstigheid tot
natuur, van affectatie tot direct medeleven, eiste een vijftal jaren, en zelfs heden is
zij nog niet geheel voltooid. Het openingskoor is nog te traag van beweging, in
flagrante tegenspraak met de onrust, de ontsteltenis der woorden die het vertolkt.
Ook het slotkoor, dat tot vandaag toe te opgewekt, te blij, te pompeus, soms te
zelfvergenoegd, gelijk in Mengelberg's tijd blijft zingen: Wir setzen uns mit Tränen
nieder, en de smart vergeet die Bach onderstreepte met de schrille dissonant welke
in de eindelijke harmonie nog doorklinkt nadat hij is opgelost.
Maar al wat daartussen gebeurt - alle schakeringen van een wonderbaarlijk
genuanceerde tragedie - werd reeds in 1950 en ook dit jaar weergegeven met een
begrip dat onbetwijfelbaar was wegens zijn zakelijk inzicht, aangrijpend wegens zijn
oprechtheid en verrukkend wegens de bijna voortdurende perfectie van het als klank
verkregen resultaat. Ik voel het als een voorrecht om te kunnen getuigen, dat de
slotscène van het eerste deel - waar twee tegengestelde componenten (de vluchtende
apostelen en het forse, menselijke commentaar van het koraal) zich met behoud
hunner contrasterende vrijheid versmelten tot eenheid, de pracht bereikte ener
volmaaktheid welke ik nergens ontmoette.
Er waren nog andere culminatie-punten, deels te danken aan een grondige
hernieuwing der intonaties, deels aan de even discrete als nauwgezette verzorging
van de menigvuldige détails waarmee Bach, bijna in 't geheim dikwijls de diepste
gesteltenis uitdrukt van zijn gemoed.
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Zolang er echter nog iets te doen valt is er niets gedaan. Met al de fouten die
Mengelberg's stijl onaanvaardbaar maakten, bezat hij niettemin een homogeniteit
welke men respecteren kon, wijl men er permanent een overtuiging bespeurde, en
een wil. Gelijk op 't ogenblik de Matthaeus-Passion zich presenteert mist zij deze
kapitale eigenschap. De rol van Christus, veel te statisch, veel te immobiel, veel te
uniform van zalving, veel te berekend op mooi geluid, veel te afgesloten van de zin
der woorden, zou van meet aan radicaal moeten worden gereviseerd. De vraag is of
Laurens Bogtman, wiens zangerschap ik bewonder, eenzelfde instinctieve drang tot
renovatie in zich heeft als men waarneemt bij scheppende kunstenaars. Verder zou
het tempo van de traditionele aria's voor sopraan en alt, aanmerkelijk moeten worden
versneld. Hier is de vraag of Jo Vincent, ditmaal nog langzamer dan vorige jaren,
niet enkel de wens kan hebben, doch ook de physische en technische soepelheid,
nodig voor zulk een verjonging. Bij Annie Hermes twijfel ik daaraan niet. Zij zingt
zonder enige zichtbare moeite, ideaal gaaf, ideaal beweeglijk, als de instrumenten
die haar begeleiden. Voorts zouden de kleine partijen (Petrus, Pilatus, Hogepriester)
individueel karakteristieker moeten worden getypeerd. Met Leo Rommerts, die sinds
vorige maal aanzienlijke vorderingen maakte, is dat stellig bereikbaar. Aan David
Hollestelle, een jeugdige bas met exceptionele middelen, zou Van Beinum gedurende
enige tijd afzonderlijke aandacht moeten besteden. Hij lijkt me dat waard. Hollestelle
heeft niets meer nodig dan een hogere scholing welke hem een soort van
provincialisme, van onbeholpen mimiek (kwestie van innerlijke oriëntering), die zijn
stem en zijn voordracht benadelen, leert afleggen. Met een evangelist als Helmuth
Krebs is Van Beinum, en ieder ander dirigent, voor een aantal jaren vrij van alle
zorg. Krebs heeft een heldere, uiterst licht en tevens vol, aansprekende tenor van
laag tot hoog. Hij concipieerde de evangelist als de doelmatig afgerichte bode van
een Koning, als de berichtgever die een objectief verslag uitbrengt, zonder zich
bewogen te tonen door wat hij te boodschappen heeft, maar in menige, haast
onnaspeurlijke buiging zijner stem voldoende blijk gevend dat niets van het gebeurde
hem ontging, doch dat het hem raakte. Chris Scheffer weifelde een beetje in zijn
aria's en gelijk Hollestelle kon hij nog niet op voet van gelijkheid mee met de
onovertrefbare instrumentalisten van het orkestrale accompagnement. Maar in de
recitatieven was hij onmiddellijk aangrijpend. Ik houd hem virtueel voor de beste
tenor die na Urlus hier bij ons, en ook elders, verscheen. Als Van Beinum een
minimum zorg voor hem wil hebben, zal die moeite welbesteed zijn. Want ieder en
alles wordt bepaald door de dirigent, en zoals Mengelberg veertig jaar geleden met
zijn hele persoon toesprong naar het gedroomde doel, zal Van Beinum het moeten,
doen. Onder bezwarender omstandigheden. Maar het genie, dat ik door ondervinding
honderden malen bij hem waarnam, kent geen hindernissen vanaf het moment waar
het besluit tot daden.
Het eigenaardige van dat ingeboren genie harmonieert merkwaardig met het
specifieke der muziek van Bach: zijn polyphonie, zijn veelstemmigheid. Niemand
marcheert daar in 't gelid. Ieder zoekt zijn eigen weg. Daar is geen massa, geen
hoeveelheid. Alleen hoedanigheid: transparant, zwevend, en even subtiel genuanceerd
als een levende gedachte, een gevoelen zijn kan.
Hoe nuttig zou het voor ons worden als Van Beinum tijd en gelegenheid kreeg
om dat Toonkunst-koor van hoeveelheid te veranderen in hoedanigheid! Er bevinden
zich vele oud-gedienden in dat koor, die sedert jaren de termijn overschreden waarop
men als zanger rust behoort te nemen. Het is hard om hen daartoe te vermanen,
daarvan te verwittigen. Maar sinds kort is als voorzitter van de Maatschappij tot
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Bevordering van Toonkunst, die de uitvoeringen der Matthaeus-Passion beheert, een
geleerde gekozen, die weten kan, hoe koor en orkest zich in dit meesterwerk te
evenredigen hebben: prof. dr Eduard Reeser.
Als prof. Reeser Van Beinum en Bach begrijpt, als hij beiden ondersteunt, dan zal
het beste vanzelf komen. Van Beinum heeft recht om te verwachten dat het gezag
zonder bedisseling met hem samenwerkt, want per slot moet hij doen wat niemand
anders kan gelijk hij.

Het eigendom van de componist
Wellicht herinneren mijn lezers zich dat hier een klacht is geuit, wijl bij de tweede
première van Diepenbrock's Im grossen Schweigen - vijf en veertig jaar na de eerste
gegeven door Ed. Flipse en het Rotterdams Orkest -, de muzikale tekst der compositie
niet werd geëerbiedigd.
In het Maart-nummer van ‘Mens en Melodie’ (Hollands enige en zeer ruim
verbreide muziek-tijdschrift) behandelt de redactie-leider Wouter Paap hetzelfde
onderwerp, dat niet ontweken kon worden, aangezien mijn beklag steunde op feiten.
Maar in plaats van het geval te betreuren, zoals ieder doen zal die op een belangrijk
punt niet tot anarchie wil geraken, noemt Wouter Paap de schuldige om hem te
verdedigen en de hele fout te wijten aan de componist.
Ik laat de kwestie in 't midden of Flipse zelf verantwoordelijk is voor de daad. Zo
ja, het zou me spijten, omdat ik haar categorisch moet afkeuren. Bij het debat echter,
dat door de stellingkeuze van Wouter Paap onvermijdelijk wordt, is niet de dader de
hoofdzaak, maar de daad.
Eerst dus hebben wij te onderzoeken in hoeverre de argumenten geldig zijn, welke
Wouter Paap aanvoert ten nadele van de componist. Dat deze toevallig Diepenbrock
heet, doet hier eveneens niets ter zake. De componist die men eigenwijs verbeterde,
heeft elders Moessorgski geheten, Bruckner, Bach of Beethoven. En ieder die aan
deze meesters tornde, meende goede redenen te hebben om te mogen knoeien.
Hoe dan zijn de redenen, waarmee Wouter Paap een inbreuk poogt te wettigen
van dezelfde soort als voornoemden, welke tegenwoordig algemeen en terecht gelaakt
worden?
Hij is lichtvaardig genoeg om de vraag te stellen ‘of Diepenbrock, die altijd bleef
veranderen en vijlen, deze revisie - d.w.z. zijn laatste versie - niet nogmaals aan een
herziening had onderworpen, wanneer hij de partituur van 1918 aan de klank had
kunnen toetsen?’.
Wouter Paap weet niet minder zeker dan ik, dat de auteur van de Mis, der beide
Stabat's, van het Te Deum, van het Carmen Saeculare, van De Lydische Nacht etc.,
menigmaal ophield met veranderen en vijlen. Paap weet even zeker als ik, dat hij
een klakkeloze suppositie vormt door te insinueren, dat het stadium waar Diepenbrock
zich veilig voelde tegenover zijn eigen richtend oordeel in 1918 nog niet bereikt was.
Met dergelijke losse redeneringen kan een pedant tientallen grote kunstenaars
kleineren, die het precept toepasten dat Boileau uit een nauwkeurige waarneming
van het artistiek verleden had afgeleid: ‘Vingt fois sur le métier remettez votre
ouvrage: polijst het voortdurend en polijst het weerom.’ Kleineer dan maar de appels
van Cézanne, de Mona Lisa, het Avondmaal, ‘thema's’ van Beethoven, de beelden
van Rodin, de werken van Debussy, etc.!
En gewis stijgt iemand tot de toppen der ijdelheid die zich zou inbeelden nog beter
te kunnen verbeteren dan de auteur die vijf jaren mediteerde over een vrouwekop,
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vijftien jaar over een Christus-kop. Zulke dwazen waren er nooit in de plastische
kunsten, noch in de litteratuur. Sinds anderhalve eeuw verschenen zij in de muziek
en hebben er gewoed. Vandaag wanen zij Im grossen Schweigen te kunnen verbeteren,
waarover de auteur tien jaar gemediteerd heeft.
Natuurlijk doen zij dat ‘met veel liefde, en allerminst uit misplaatste bemoeizucht,
zonder twijfel handelende in de geest van de componist’, zoals Wouter Paap dat
waarderend zegt. Hij gebruikt de beslissende uitdrukking ‘zonder twijfel’! Wat weet
hij er van? Is de geest van Diepenbrock geconsulteerd? Werkelijk? Langs welke
wegen? Met wat voor waarborgen? Een summum van zelfvoldaanheid lijkt mij nodig
om hierop te antwoorden met een stalen gezicht.
Een ‘orkesttechnicus’ - in casu Flipse - ‘na zich grondig in deze partituur verdiept
te hebben’, heeft ‘enkele kleine coupures aangebracht, en in de instrumentatie hier
en daar iets geretoucheerd ter wille van het gave klankbeeld’, volgens de zeer milde,
schuchtere termen van Wouter Paap.
Orkesttechnici als Richard Wagner en Rimsky-Korsakoff, vast niet de minderen
van Flipse, deden zo ook met Beethoven, met Moessorgsky, en Oostenrijkse dirigenten
met Bruckner, ter wille van ‘het gave klankbeeld’. Vandaag achten wij hen
aanmatigend, verwaand en ridicuul, ondanks hun beste bedoelingen. Als het origineel
verdwenen was der composities waaraan zij knutselden, zouden wij het ware wezen
van sommige auteurs nooit gekend hebben.
Bovendien: hoe durft Wouter Paap, die zich serieus bemoeit met de muziek, redeneren
alsof ‘het gave klankbeeld’ een objectief ding is dat een objectief bestaan leidt? Qua
kenner der muzikale historie heeft hij moeten constateren dat het idee van ‘gaaf
klankbeeld’ in de loop der tijden voortdurend bleef wisselen voor het oor en volgens
het oor der mensen. Qua criticus heeft hij talrijke malen kunnen constateren dat
dezelfde pagina van dezelfde componist nooit en nergens op dezelfde wijze klinkt,
en afhankelijk is van de vele bijkomstigheden ener uitvoering. Hij heeft geregeld
kunnen constateren hoe dezelfde passage van dezelfde grote meester de ene keer een
‘gaaf klankbeeld’ wordt, de andere keer een troebel mengsel van geluid, en dat er
niet veel hoeft te haperen om in de ideaalste partituur een schijn van verwarring te
veroorzaken.
Nooit mag derhalve ‘het gave klankbeeld’ dat een vertolker of hoorder zich vormt
omtrent een orkest of omtrent een partituur, dienen als motief om aan 't schrappen,
aan 't verbeteren te gaan in een werk, en nog minder als argument om een onbeheerste
betuttelzucht of een tekort aan middelen te verbloemen. Elke dirigent heeft zijn eigen
idee en zijn eigen mogelijkheden betreffende ‘het gave klankbeeld’. Hij kan niet het
flauwste bewijs leveren dat zijn persoonlijke opvatting van een ‘gave klank’
overeenkomt met de klank welke de componist hoorde als dictaat ener innerlijke
stem. Hoe dan ook, en zelfs al zouden wij menen dat de kunstenaar faalde: deze
innerlijke stem moet prevaleren. Dat is het absolute recht van de auteur die de
verantwoording te dragen heeft welke hij wetend neemt. Niemand mag sollen met
dit recht, want de gaven van het genie zouden ons daardoor kunnen ontglippen. Het
gebeurde te dikwijls in de geschiedenis der laatste eeuwen dat een klank, welke
aanvankelijk niet gaaf scheen voor geroutineerde of geleerde oren, de beste bleek,
en onmisbaar voor een normale evolutie der muziek.
Bijzonder verbaasde het mij te moeten lezen, hoe Wouter Paap sommige weifelingen
van Diepenbrock, toevertrouwd aan vrienden, belieft uit te buiten met evident
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wanbegrip om de verbeteraars vrij te pleiten en te vergoelijken. Hoe durft hij geloven,
dat de gevoelens van zich niet te kunnen uiten te midden van het zwijgen der dingen
en der hemelen, de gevoelens van verstomming tegenover de onvatbaarheid van het
heelal, die Nietzsche dreven tot het schrijven van Im grossen Schweigen, en welke
Diepenbrock wilde omzetten in muziek omdat hij gelijke sensaties ondergaan had,
ja, hoe kan iemand zo simpel worden om zich wijs te maken en ons in te druppelen
dat die weifelingen bij de componist van louter technische aard zijn geweest? Ik
schaam mij zulk een bekrompen interpretatie te moeten vermelden, waarmee elk
philister dozijnen grote kunstenaars tot onvermogenden kan stempelen.
Nog meer verdroot mij hoe Wouter Paap een zelfbewuste brief, welke Diepenbrock
richtte tot de rooms-katholieke autoriteit die zich gezind toonde om vijf en twintig
jaar te laat het kerkelijk veto op te heffen dat zijn Feestmis getroffen had, tracht te
exploiteren als een bewijs van twijfel jegens de scheppende potentie waarmee hij de
werken componeerde welke volgden op de Mis.
Zelfs met behulp van het beknotte citaat dat Wouter Paap gebruikt, is die ongunstige
uitlegging dubieus en onbewijsbaar. Ziehier de passus in extenso: ‘Zeer goed herinner
ik mij in dien zomer van 1890 in mijne vacantie de gewaarwording te hebben gehad
van door een vreemde macht bestuurd te worden, die het mij onmogelijk maakte,
mij met iets anders bezig te houden dan met de Mis. Nooit heb ik vroeger of later
een dergelijken toestand van “Selbstentäusserung” gekend.’
Een gerijpt man herdenkt hier een extase zijner jeugd. Dat jong geluk van
zelfontruktheid leek hem later weergaloos, onovertrefbaar. Analoge schokken,
onevenaarbaar schijnend omdat hun geweld nog onbekend is, ondervindt ieder
kunstenaar bij de eerste ontmoetingen met zijn genius. Welk eerlijke lezer, enigszins
op de hoogte der psychologie, zou uit zo'n ontboezeming de conclusie durven trekken,
en willen trekken, dat de schrijver er van bekent sindsdien nooit meer de vreugde
der inspiratie te hebben genoten, of te zelden en te weinig om gevrijwaard te worden
voor ‘de aanvechting van de twijfel aan het scheppend vermogen’ - gelijk Wouter
Paap dat even gratis als boosaardig fingeert. Paap overschrijdt de grenzen. Wie met
zo tendentieuze en averechtse glossen bedoelingen verdraait om de verbeteraars van
Diepenbrock te excuseren, spot met de werkelijkheid en vermindert zichzelf.
Dit is het laatste der argumenten welke door Wouter Paap worden aangevoerd.
Zijn hele pleidooi berust op zulke redenen zonder waarde. Al verzint hij er nog meer,
zij zullen drogredenen blijven en waardeloos. Eenvoudig hierom: Omdat door de
bedreven inbreuk op Diepenbrock's geestelijk eigendom een princiep geschonden is
van respect, van intellectuele probiteit en van vrijheid waarop ieder kunstwerk
rechtmatig aanspraak heeft.
Te dikwijls in het verleden is de muziek geschaad omdat de componist zich moest
schikken naar de grillen en de kuren zijner executanten. Te dikwijls in 't verleden is
de muziek opgeofferd aan de tyrannie harer vertolkers.
Ik geef mij rekenschap dat deze vergelijking overdreven schijnt ten opzichte van
de fout die werd begaan. Ik vergeet ook niet welke bewondering en hoeveel
erkentelijkheid de vereerders van Diepenbrock schuldig zijn aan Eduard Flipse en
aan ieder die zich voor deze componist van Im grossen Schweigen beijvert.
Maar in een zaak als deze mag geen nieuw precedent geschapen worden, zelfs
geen vleug van precedent, en ik hoop dat de betrokkenen dit zullen willen begrijpen.
Want waar gaan wij heen wanneer hier eenmaal de hekken van de dam zijn?

De twee Muzieken
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Zoals ik vorige keer een vergelijking maakte tussen Bruckner en Brahms, kan ik
ditmaal een parallel trekken tussen Bruckner en Tsjaikofsky. Twee min of meer
bekende reis-dirigenten, eerst de Hongaar Fricsay, daarna de Rus Malko, kwamen
binnen enkele weken tijds een kleine tienduizend Amsterdammers vergasten op de
Vijfde Symphonie van de meest afgespeelde componist uit het land en uit de dagen
der Tsaren. Noch Fricsay, noch Malko zal het in zijn hoofd halen om op tournee te
gaan met een symphonie van Bruckner. Natuurlijk wel met een van Brahms, gelijk
Clemens Krauss en zijn Bambergers. Zo doen ze allen. Zij kiezen de gemakkelijkste
weg. Zelfs de critici, altijd dezelfden, krijgen er nooit genoeg van. Bij wijlen jeuken
hun de vingers om een stokje te steken voor Beethoven en Chopin, die ook worden
afgespeeld, en niet zoveel erger. Doch Brahms en Tsjaikofsky, dat is wat anders. Die
kunnen geen kwaad, die laat men betijen. Dus blijven we jaar in jaar uit geduldig en
tevree hetzelfde horen. Stel u even voor: elk jaar dezelfde boeken, dezelfde
schilderijen, dezelfde toneelstukken! Al maar weer het oude liedje! Wie zou dat
uithouden? hoe lang zou dat duren? Hoe lang trouwens zal die eentonigheid nog
duren in de muziek? Wanneer zal daar het onvermijdelijk saturatie-punt bereikt zijn,
waar ieder uitgekeken is op een repertoire dat sneller afslijt dan het wordt bijgewerkt?
Toch is het ook niet1) omdat ik Tsjaikofsky beschouw als een tweede- of derde-rangs
auteur dat ik hem minder vaak op de programma's zou willen zien. Door zijn kennis
van het ambacht behoort hij tot de knapsten, die onder alle omstandigheden een
techniek tot hun beschikking hebben waarmee ze doen wat ze willen en goed werk
leveren. Tsjaikofsky hanteerde het hele métier veel onafhankelijker, behendiger dan
menig groter meester. Brahms, in dit opzicht, komt ver achter hem aan. Gelijk de
bakker met zijn deeg, de metselaar met kalk en steen, zo, of bijna zo, met dezelfde
losheid, vrijheid van gebaar, gaat Tsjaikofsky om met de muzikale specie, met het
toonmateriaal. Beoordeeld onder de technische gezichtshoek houden de dingen die
hij maakt altijd een juiste afstand van het recept, van de formule, van de regels uit
de leerboeken. Tegenover het schoolse, het academische staat hij veel ongedwongener,
veel ongerepter dan Brahms. Veel zeldener dan Brahms of wie ook gebruikt hij de
stijlfiguren, de stijleffecten der klassieke en romantische rederijkerij. Hij schijnt ze
instinctief te wantrouwen, te schuwen, te versmaden, misschien sterker nog dan
Moessorgsky. Men vindt weinig fuga, weinig fugato bij Tsjaikofsky. In zijn manier
van denken, van concipiëren, van ordenen, van bouwen, van versieren, behoudt een
altijd disponibele spontaneïteit met een waakse fantasie gewoonlijk de voorrang
boven regel en procédé. Volgens zijn biografen stierf hij (en zonder twijfel te vroeg)
omdat hij in een dolle bui, bij wijze van tarting, een glas water dronk uit de Newa,
terwijl de cholera woedde te St Petersburg. Die roekeloze, ongebreidelde trek in zijn
karakter, gemeenzaam aan verschillende typen der pre-revolutionnaire Russische
literatuur, drijft ook Tsjaikofsky's muziek dikwijls tot een waarachtigheid van intonatie
en accent welke aan het kunstwerk de waarde geeft van het leven. De waanzin der
muzen, gelijk Plato de inspiratie noemt, was bij Tsjaikofsky voortdurend woelende,
en bestreek nagenoeg alle registers van de menselijke gevoelens.
Waarom dan bereikte Tsjaikofsky slechts met tussenpozen, en nooit ten volle in
hetzelfde werk, de graad van zuivere hoedanigheid waar niemand nog aarzelen mag,
wijl alle verlangens voldaan zijn? Waarom blijft het een hachelijke paradox
Tsjaikofsky te proclameren tot een der componisten die bij wijze van categorische
1) DGA: Het is ook niet
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imperatief kan gelden als voorbeeld, gelijk Strawinsky dat ongeveer twintig jaar
terug gedaan heeft?
Deze vraag betreft geen eigenschap van intellect (want op Tsjaikofsky's techniek
valt weinig aan te merken), maar een eigenschap van psyche. Probeer eens om u de
diverse gemoedsgesteltenissen ener symphonie van Tsjaikofsky (welke men door de
magie der muziek meestal passief en onbewust ervaart) voor te stellen in de vorm
van beelden, of in approximatieve bewoordingen. Probeer eens om de dromen te
analyseren welke tijdens het luisteren successievelijk langs uw innerlijke horizon
oprijzen. Probeer eens om die suggesties over te dragen naar de werkelijkheid. Al
wie deze proef neemt, al wie uitvorst wat er meestal in 't verborgene bij hem geschiedt,
zal bespeuren dat hij de componist even onvrijwillig als onloochenbaar
gecompromitteerd heeft. Wanneer de onderzoeker een enigszins ordentelijke maatstaf
aanlegt, zal hij ontdekken dat al wat, van buiten bekeken, tot de klasse scheen te
behoren van de grote tragedie, de psychologische roman, van binnen bezien, niets
is dan een rommelig melodrama, stuiversfeuilleton, vulgaire draak. Onmiskenbaar
zal hij ontdekken dat elke situatie zweemt naar het theatrale of naar het banale, naar
het bombastische of naar het oppervlakkige, deels wijl geen enkele situatie
noodzakelijk met een vorige of met een latere correspondeert, deels wijl de gebezigde
uitdrukkingsmiddelen zich niet nauwkeurig aanpassen bij het onderwerp, hoe men
het zich ook fantaseert. Daar dit experiment niet lukt, probeer nu hierna dezelfde
muziek te denken in abstracto, te horen als een louter spel van noten buiten enig
menselijk verband. Gij staat dan tegenover een klank, een melodie, een rhythme die
u onontkomelijk, vroeg of laat, door het mechanisme van ontelbare hereditaire en
verworven geheugen-associaties, zullen terugbrengen tot de impressie van menselijke
handelingen, menselijke aandoeningen. Deels omdat zij onderling niet verenigbaar
blijken tot een harmonisch ensemble (tragedie of comedie), deels omdat de psychische,
de conceptieve, creatieve gesteldheid van de componist op een lager niveau ligt dan
zijn zuiver muzikale vermogen, zullen de expressies, de intonaties nooit in logische,
nooit in organische samenhang uit elkander voortvloeien, en nu eens beneden de
maat blijven, dan weer boven de schreef gaan.
Tsjaikofsky heeft dit gebrek gemeen met Brahms, ten behoeve van wie de
criticus-filosoof Ed. Hanslick (1825-1904) de theorie verzon, waarvan ongeveer een
eeuw te voren de beginselen geformuleerd waren door Michel de Chabanon
(1730-1792), dat de muziek niets kan, niets moet en niets mag uitdrukken. Deze
theorie, in strijd met de oudste en de universeelste tradities van het mensdom, in
strijd met talloze, langdurige, universele ervaringen (zelfs in het dierenrijk!), deze
absurde, funeste theorie triomfeert tegenwoordig over de ganse wereld, en bijna ieder
die heden componeert, heeft psyche en psychologie (de voornaamste uiting van het
leven, de essens der muziek) bewust of onbewust afgeschaft. Vandaag is Strawinsky,
die de theorie van Chabanon-Hanslick vijf-en-twintig jaar geleden adopteerde, om
redenen welke tot nu toe in 't duister bleven, de meest illustere, de meest pernicieuze
aanhanger ener dwaling, waardoor de muziek langzaam-aan totaal ontmenselijkt
wordt, het componeren daarentegen buitengewoon vergemakkelijkt.
Hoe destructief, hoe stereliserend, hoe ontbindend, hoe degenererend de resultaten
dezer theorie zijn wanneer zij consequent wordt toegepast, heeft men kunnen
controleren bij het ‘Divertimento’ van Strawinsky, dat vorige week door Paul Hupperts
en het Utrechts Orkest te Amsterdam als première is uitgevoerd op een concert van
de Kunstkring.
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Die ‘Symphonische Suite’, in 1934 ontleend aan een mislukt ballet (Le Baiser de
la Fée), dat geschreven werd in 1928 onder het motto ‘geïnspireerd door de Muze
van Tsjaikofsky’, en na een tweede mislukking opnieuw gearrangeerd in 1949,
bevestigt met een evidente bewijskracht het risico en de lamentabele gevolgen der
aberratie waarin Strawinsky tijdens een cruciale periode verstrikt raakte.
Het proces der innerlijke depersonalisatie van de componist, die Le Rossignol
schreef, L'Histoire du Soldat, der vervaging, der verdwijning zijner psychische
identiteit, begonnen met Oedipus Rex (1927), beëindigde in het Divertimento een
voltooiing. Dit werk bevat volstrekt niets meer dat nog wijst op enige individuele
bedoeling, enig persoonlijk herkenningsteken, enige psychische signatuur. Het
melodisch materiaal is geborgd bij Tsjaikofsky en de Zwitserse volksmuziek. Door
een systematische automatisering van de bewerking werd het radicaal ontkleurd,
ontzenuwd, ontzield, tot niets er van overbleef dan een wezenloze deun en een
machinale dreun. Zelfs in de conceptie der structuur verloor Strawinsky het laatste
spoor van psychische potentie. Alles speelt op één gelijkvloers plan, zonder enige
fixeringsmogelijkheid voor de aandacht, die methodisch wordt afgestompt, opgelost,
versuft in een motorisch gedrens, dat elke vonk van geestelijke werkzaamheid uitdooft.
Ik kan mij geen muziek verbeelden welke geschikter is om de mensen te maken tot
nummers, geen muziek die zich slaafser voegt naar de gevaarlijkste tendenties der
obscure machten van deze eeuw.
Daarom: als onmisbaar tegenwicht, als urgente reflex, zou ik de ene muziek meer,
de andere minder op de programma's willen zien.

Het Lijden volgens Johannes
Omdat een uitvoering van de passie welke Bach componeerde op de tekst van
Johannes tot de zeldzaamheden behoort, en omdat ikzelf nog maar een vaag idee had
overgehouden hoe dit vergeten werk eigenlijk is, ben ik gaan luisteren naar het koor,
het orkest en de solisten uit Zürich, die onze muzikale belangstelling hoog genoeg
taxeerden om na Pasen, na de tientallen audities der ‘Matthaeus’, waarmee wij jaarlijks
het oude drama herdenken, hierheen te durven komen met Bachs vertolking van het
relaas dat werd gedaan door ‘de beminde leerling’, naast wie de Moeder en Maria
Magdalena stonden onder het Kruis.
Tot onze schande hebben de Zwitsers zich vergist. Er waren nauwelijks meer
mensen in de grote zaal van het Concertgebouw dan op het podium. Blijkbaar kenden
weinig lieden de Johannes-Passie beter dan ik, en de rest voelde niet de minste lust
om te weten hoe zij er uitziet. Blijkbaar had ook zo goed als niemand enige notie
van de technische deugdelijkheid en de oprechte toewijding welke deze Zwitsers
betrachten in hun beoefening der muziek. Misschien menen wij ook wel dat een
herinnering aan 't oude drama niet meer past na een kalender-datum, die elk jaar
wisselt.
Dat is allemaal kortzichtig en allemaal jammer. Het is elke week Goede Vrijdag.
Overal hangt de Ecce homo nog aan 't hout. Iedere dag. Overal staan de marteltuigen
klaar. Er is niets veranderd sinds Pilatus, die zijn handen wast. Wanneer er in Frankrijk
- tien jaar geleden - iemand langs de openbare weg werd weggebracht om
geëxecuteerd te worden, en hij ontmoette een vrouw, een gewone vrouw uit het volk,
dan ging zij een weinig naar hem toe, keek hem in de ogen, en maakte een kruis. Bij
de Matthaeus-Passie had ik altijd de indruk dat Bach het oude drama zag in hetzelfde
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menselijk verband. Bij de Johannes-Passie, waarvan ik, zoals ieder het geheugen
verloor, kreeg ik die impressie nog tienmaal, honderdmaal sterker. De Zwitsers
bedoelden 't natuurlijk niet zo, toen zij op een ongelegen tijdstip daarmee tot ons
kwamen. Dat is te vreemd om het te bedoelen. Maar het gebeurde niettemin. En wie
daar was kon een nieuwe visie krijgen op het oude drama, op Bach, en op onszelf.
Hier ligt het essentiële contrast tussen de passie volgens Johannes en de passie volgens
Matthaeus in de opvatting van Bach. Beide werken zijn geschreven op een afstand
van slechts zes jaren: de Johannes omstreeks 1723, de Matthaeus omstreeks 1729.
In hun techniek valt geen onderscheid te bespeuren. Het is de techniek van een genie,
voortdurend markant, uniek, individueel, opperst intelligent, opperst doelmatig,
geraffineerd sensitief, en zonder hiaten, zonder zwakke plekken. Volstrekt
onverouderbaar, definitief. Ook in de hoeveelheid der psychische energie waardoor
de componist gedreven werd, tonen de twee werken geen verschil. Alles is geïntoneerd
met gelijke intensiteit, gelijke waarheid, gelijke authenticiteit. Alle accent klinkt
dermate echt en dermate normaal dat het maatstaf wordt en standaard, waarboven
niemand reiken kan, waarheen ieder voortaan te streven heeft. Nergens een inzinking,
nergens een verflauwing. Overal welt de muziek op uit de diepste bron, en even
overvloedig als gedurig. In beide werken is Bach met zijn hele persoon aanwezig,
onophoudelijk present, met lijf en ziel. Zonder het te willen, zonder inspanning,
zonder krampachtigheid, zonder amechtigheid, zonder verstrooidheid, zonder armoe:
altijd in het middelpunt der actie, der aandoening, met zijn ganse hevige, vinnige
aandacht, een totaal deelgenoot, met huid en haar deelachtig.
Maar van het begin af is de intonatie zelf in beide werken door en door verschillend.
De Johannes-Passie is gevoeld, gedacht, geplaatst op deze aarde; de Matthaeus-Passie
ergens in een ruimte buiten de tijd als een herinnering welke wij meedragen. De
eerste is de Passie van Martha, die de dingen doet, de tweede die van Maria, die over
de dingen nadenkt. De eerste actief, de tweede contemplatief. De eerste heeft als
uitgangspunt, als centrum, de mens in de God, de tweede de God in de mens. Bach
wilde beurtelings het ene en het andere aspect onzer natuur gelijkwaardig omvatten
en uitbeelden. Als de Matthaeus-Passie inzet is Palm-Zondag en de feestelijke intocht
allang voorbij, en zij vangt aan met de grote klacht der dochters van Sion. In 't
openings-koor der Johannes-Passie (‘Heer, onze Heerser’) davert nog de oproep van
een volk naar een koning van deze wereld. Een gezamenlijke jubel van alle mensen,
die plotseling losbreekt, loeit als een laaiende brand, bruist, gromt, giert als een
razende orkaan. En eensklaps eindigt dat juichend tumult. Onverwacht, zonder enig
voorvermoeden vallen wij te midden der tragedie, als in een hinderlaag. Precies gelijk
Christus, zijn apostelen, zijn aanhangers. Precies als in de werkelijkheid.
Die grandioze, realistische opvatting wordt consequent doorgevoerd, volgehouden,
en verwezenlijkt. Wij, hoorders, worden die menigte, wij blijven dat volk, in al zijn
voortdurend omzwaaiende stemmingen en uitingen. De volkskoren der
Johannes-Passie zijn niet enkel talrijker en langer, doch daarenboven veel driftiger,
veel onstuimiger geconcipieerd dan in de Matthaeus. Ik geloof niet dat er in de hele
muziek iets ontstellenders geschreven is dan het chromatisch gejank, gehuil van No.
23, op de woorden ‘Wäre dieser nicht ein Uebelthäter’ en No. 25 ‘Wir dürfen Niemand
töten’. Dat gaat met zijn bonkende rhythmen door merg en been. Ook niets
aangrijpenders van vriendelijke tederheid dan het slot ‘Ruht wohl, ihr heiligen
Gebeine’. Met heel het mentale geweld en het grondige begrip van een kunstenaar
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die in de geest de gebeurtenis zó ziet, zó ondervindt dat hij erbij siddert, worden wij
door hem meegesleept om in het gebeurende zelf veranderd te worden. Deze sensatie
van persoonlijk mee-doen, alsof wij het drama beleven, bijwonen en eigen maken,
weet hij nog ten volle te leggen in de koralen, waarvan elk, door een bijzondere
harmonisering, door een bijzondere schikking der stemmen, met een onuitputtelijk
vernuft en gevoel, met behoud van het populaire karakter, van de liefelijkheid zelfs
(want alle koralen der Johannes-Passie hebben een ondertoon van beminnende
liefelijkheid) bij de meest verscheidene situaties wordt aangepast alsof het eruit
opklinkt.
Bach echter, en zijn hoorder, is niet slechts dat volk, die menigte, Bach en zijn
hoorder, wordt hier ook de Ecce Homo zelf. Van de verzen der lyrische
ontboezemingen, waarmee hij de handeling doorvlocht, bleef de dichter onbekend
en men vermoedt dat Bach ze schreef, anoniem. Men minacht ze een beetje, men
bekijkt ze met geringschatting omdat ze tegelijk onhandig primitief, buitengewoon
gecompliceerd, en bovendien wat precieus, wat gezocht schijnen. Dat zal wel zo zijn.
Maar let eens op hun inhoud. ‘Om de strikken te ontbinden mijner zonden, wordt
mijn Heil gebonden.’ - ‘Ach, mijn hoofd, waar wil je heen ten laatste? Waar zal ik
mij verkwikken?’ - ‘Overdenk, overdenk hoe zijn bloedkleurige rug de hemel lijkt,
en de allermooiste regenboog die oprijst als van onze zondvloed de wateren
wegtrekken.’ - Nog meer, nog meer, in deze naïeve, gedrongen trant. En bezie dan
hoe Bach daar muziek van maakt. Hij gaat terug tot aan de oorsprong der gedachte
welke de woorden uitdrukken. Zij worden weer het geval zelf, terwijl het geval plaats
grijpt. In zijn binnenste worden ze weer de opschudding, de opwinding, de schok,
de stoot, de huivering die een mens bij zo'n geval ervaart. Omdat Bach een prototype
was, een nieuw model van mens, ervoer hij de huivering, het meewaren in al zijn
moleculen. Hij werd niet enkel die huivering, die angst, die verbijstering, die rouw,
die spijt. Hij werd ook die Gefolterde, die Stervende, die Begravene, die Ecce Homo
zelf in zijn intimiteit, kreunend, kermend, zuchtend: mijn God, mijn God, waarom
hebt Gij mij verlaten? Bach was tegelijk de gewaarworder en de gewaarwording. En
zoals hij zich identificeerde met dat geval van een verraden mens op weg naar zijn
schavot, van een geteisterd mens te midden zijner beulen, van een jammerend mens
in zijn doodsnood, zo worden wij misschien niet vereenzelvigd (dat zal afhangen
van ieders ontvankelijkheid) maar zeker geconfronteerd met de schuld die wij op
ons laden door het lijden, de smarten van een mens.
Zulke directheid van waarneming en mededeling treft men nergens in de
Matthaeus-Passie. Zij is objectiever; zij speelt meer op een afstand van de verbazing
en van het meedogen, minder gekweld door de schrik en de verwarring over het leed
dat de mens durft stapelen op een mens. Waarschijnlijk werd daarom de
Matthaeus-Passie zoveel beroemder, zoveel gevierder dan die van Johannes, de enige
apostel onder het kruis. Wij zijn even bang, even laf tegenover de realiteit van
Golgotha als tegenover de schedelplaatsen welke heten Auschwitz en Dachau, waar
het gelaat van Christus bedolven werd onder de as van hen die riepen, zonder dat
iemand luisterde: Mijn God, mijn God...... en: ‘het is volbracht’.
Als slot bij dit onvoldoende commentaar op een veronachtzaamd meesterwerk
voeg ik enkele woorden van waardering voor hen die het vertolkten. Peter Offermans
is een prachtige, zeer intelligente, zeer boeiende, indrukwekkende tenor. Ernst Denger,
een jonge bas, heeft alle gaven van stem en van gemoed om mettertijd een Christus
te kunnen zingen als Messchaert. Het koor was een beetje groot, een beetje te compact,
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maar degelijk geschoold, en overtuigend van expressie. Het orkest, voor een ruim
deel samengesteld uit vrouwen, heeft mij getroffen door de spontane sensitiviteit, en
de instrumentale uitmuntendheid der solisten. De dirigent Jacob Kobelt heeft de
gehele betekenis der Johannes-Passie begrepen, en begrijpelijk gemaakt.
Een dergelijke uitvoering moet ons tot voorbeeld strekken. Zij gaf ons het besef
van een Bach die wij niet kenden.

Rouw om Halewijn
Er was bij het Amsterdamse publiek dat kaartjes koopt haast geen greintje
belangstelling voor Halewijn, waarmee de Ned. Opera de vijfde sterfdag herdacht
van Willem Pijper. De goedkope rangen waren nagenoeg leeg; de dure, bijna enkel
bezet door genodigden, vertoonden grote kale plekken niemandsland, die men met
de beste wil der wereld niet had kunnen verhinderen. Treurig om zo'n brutale desaveu
te merken, zo'n openlijke onmin tussen een kunstenaar en zijn natie.
Aangezien Halewijn sinds twintig jaar niet meer op de planken kwam, en omdat
er gedurende die tijd veel werd weggevaagd, moet de oorzaak van dat compleet
gemis aan deelneming, aan nieuwsgierigheid, gelegen zijn in de aard der
beschouwingen welke de pers, bij wijze van voorlichting en inwijding, gepubliceerd
heeft over het kapitale werk uit Pijper's leven. Wat mij betreft: als gewoon
doorsneemens voelde ik, na ze gelezen te hebben niet de geringste animo om Halewijn
te horen, noch om hem te zien. Er straalde geen zier warmte uit die artikelen. Geen
vleugje van enthousiasme, van gretigheid, van mogelijke bewondering. Alle hadden
de grauwe tint, het lome accent ener corvee. Alle klonken didactisch en prekerig.
Geen spoor van monterheid. Van te voren deed ieder der auteurs alsof hij al een
beetje moe was en beu tegenover problemen, die hem nauwelijks nog interesseerden.
Zonder twijfel was dit niet hun opzet, terwijl zij het mechanisme poogden te
verklaren van de Pijperse ‘kiemcel’, het ‘symphonische drama’, de onderworpenheid
van woord en handeling, het primaatschap der muziek, en de manier waarop men
heeft te luisteren. Werkelijk, om Halewijn van te voren ongenaakbaar te maken,
onverteerbaar, bestond er geen betere taktiek. En wijl de commentators stellig niet
gedreven werden door dergelijke bedoelingen, sta ik voor de vraag: had dit anders
kunnen zijn?
Hoe pijnlijk het ook is om hierop een negatief antwoord te geven, ik mag het niet
ontwijken, het moet. Over Halewijn kan inderdaad slechts gesproken worden in
technische termen, met de grootste waardering, met alle respect, maar met een hart
vol spijt. Wanneer ik zeg dat zo'n oordeel mij zwaar valt, dat ik het ellendig vind,
mag men mij vertrouwen. Want het treft een centraal geworden punt van Pijper's
levensarbeid. Zijn hoofdwerk, dat hij vast en zeker gaarne had afgeleverd als een
meesterstuk. Halewijn bevat ruim negentig minuten van zeer doorwrochte, gestadig
vloeiende muziek: het extract, de quintessens van honderden dagen verwoede arbeid,
zorgen, moeite, liefde en inwendig vuur. Het is verschrikkelijk om zich gedwongen
te weten zoveel droom en daad te moeten gewaar worden als vergissing en mislukking.
Men voelt zich daarbij geslagen, onmachtig, beklemd, gelijk iemand die zelf op
sterven na dood is.
Des te verschrikkelijker weegt mij de bekentenis omdat Halewijn in louter
technisch, muziek-technisch opzicht behoort tot de dingen welke even onaanvechtbaar
juist zijn, en bewijsbaar, als een mathematische formule die klopt. Bekeken uit de
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hoek van de componist, is elke der zesduizend seconden zijner muzikale tijdruimte
onverbeterbaar. Zelfs het lied waarmee Heer Halewijn iedereen naar zich lokt die
het hoort. Wat zou wie ook daar hebben aan te merken? Wie zou daar een noot kunnen
veranderen? Onder de muziek-technische gezichtshoek getoetst, blijkt Halewijn's
lied voltooid, perfect.
En toch: Zou er iemand geweest zijn, die, terwijl achter het toneel dat lied klonk,
de drang in zich voelde opkomen van: ik moet naar hem toe? Ik kan niet meer zonder
hem? Neen. Ik durf het gerust te zeggen, ofschoon met leed. Dit mirakel gebeurde
niet. Bij niemand. Het essentiële, het fatale gezang van Halewijn, vloeide als
ongemerkt weg en langs ieder heen in de stroom der klanken. Het was niet afgetekend.
Het verschilde niet wezenlijk van de rest der technisch uitmuntende sonoriteit.
Hier ligt het criterium, de proef op de som, van ieder Halewijn die zich waagt buiten
de mythologie. Als zijn lied betovert, zal daarom nog niet alles goed zijn. Maar
wanneer elke meer dan vormelijke aantrekkelijkheid, elke bijzondere bekoring en
verleidingsmacht aan zijn lok-roep ontbreekt, zal zelfs het beste niet deugen, doch
ontgoochelen en sceptisch stemmen. De magie is 't enige dramatische gegeven
waarmee niet te schipperen valt. Tot nu toe was er slechts één musicus die een
tovenaar aannemelijk maakte op de planken: Wagner in Parsifal. Wij geloven in
Klingsor en zijn bloemenmeisjes, omdat er voldoende muzikale beweegkracht is om
te veronderstellen dat wij zelf zouden gezwicht hebben onder de bezwering. In
Halewijn mankeert dit paranormale element totaal.
Ik meen daarom dat het voornaamste defect dezer opera - haar starheid, haar traag
rhythme, langzaam als de gang ener uiterst vertraagde film - niet voldoende verklaard
wordt door het zware ballast van betwistbare theorieën waarop Pijper zich bij voorbaat
had ingesteld. Het ‘symphonische drama’ behoort tot de levensvatbare mogelijkheden.
Getuige Tristan, waarvan de anti-dramatische dramaturgie ter nauwernood minder
flagrant, niet minder tartend alle wetten schendt, alle conventies negeert van een
aanvaardbaar toneel. In Tristan wordt elk tekort der actie gecompenseerd door de
orkestrale symphonie. Wie nog gevoelig is voor Wagneriaanse suggestie kan de hele
Tristan genieten, savoureren zonder enige notitie te nemen van het libretto. Ook een
overmatig slepend gereciteerde of gezongen tekst, een vaak tot de immobiliteit van
wassen beelden gestolde spel en mimiek behoeft geen beletsel te zijn, geen paradox
of provocatie te schijnen. Er bestaan bij Wagner en bij anderen tientallen voorbeelden
waar de symphonie, de muziek, alle bezwaren opheft welke het scenario meebrengt.
Pelléas et Mélisande van Maeterlinck is nooit een repertoire-stuk geworden. Nergens.
Maeterlinck's scenische gebreken echter worden symphonisch vereffend door
Debussy, wiens Pelléas et Mélisande, met bijna onverkorte tekst, dit jaar vijftig werd,
en 't nog altijd uithoudt. Ik zou nog menig ander bewijs kunnen aanvoeren van opera's
die met succes de regels en gebruiken der dramaturgie ontkennen.
Wanneer dus bij Halewijn de hoorder gespleten blijft, alsof oor en oog elkaar hinderen,
onverenigbare (incompatibele), tegenstrijdige indrukken ontvangen, en wanneer bij
Halewijn de hoorder tijdens het verloop hoe langer hoe meer begint te weifelen,
tureluurs wordt van innerlijke onbevredigdheid en ongeduld, dan kan hij de schuld
zijner kwelling (als hij de musicus wil sparen) nog werpen op de regisseur, die de
nodige harmonie, de wederzijdse samenwerking tussen oog en oor niet verwezenlijkte.
Maar om dit evenwicht te bereiken, zou hij alles wat naar realiteit zweemt volstrekt
hebben moeten verdonkeremanen. Gesteld dat zo iets doenbaar is, dan twijfel ik nog
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of de muziek van Halewijn die aldus geschapen leemte kan vullen. Want dezelfde
leemte zal er blijven met een minder neutrale regie. Als de muziek immers beantwoord
had aan de wensen van de componist, en aan de onze, zou het idee van leemte zelfs
geen ogenblik in de hoorder zijn opgerezen. Dan vergenoegt de hoorder zich desnoods
met het ergste. Een goede muziek helpt hem daarover heen, en dat is haar rol, haar
macht en haar mysterie.
In laatste instantie moet het onvermogen van Halewijn bijgevolg verweten worden
aan de componist. Pijper heeft geleefd, geschreven en geleden onder de obsessie van
de ‘kiemcel’. Volgens de psychoanalyse kan dat uitgelegd worden als symbool van
de vader en zijn huis. Die verklaring zou hier kunnen gelden, want Pijper is aan die
dwangvoorstelling niet ontsnapt. Hij heeft Halewijn, die negentig minuten duurt,
gebaseerd op een enkel thema. Het thema van de oorsprong. Van de vaderwoning.
Heeft hij dit bewust geweten? Ik heb hem niet genoeg gekend om hierover iets te
mogen denken. Ik zie enkel het formidabele waagstuk: Anderhalf uur te componeren
op één motief. Hij heeft het aangedurfd. Dat is bewonderenswaardig. Maar het lukte
hem niet. Het enige muzikale idee van Halewijn wordt allengs zo gemeenzaam en
sleurs dat ik gaandeweg Pijper moest beschouwen en geringschatten als de plagiator
van zichzelf. Onder ons: Behalve wanneer de auteur Beethoven heet, die alles overwint
(vader dronkaard, moeder keukenmeid en teringachtig), is er niets gevaarlijker voor
een componist dan de obsessie van een ‘kiemcel’. Alleen Beethoven tot nu toe kon
een werk geldig maken (de Hammerklaviersonate) met niets dan twee intervallen.
Hoe jammer, dat falen van Halewijn! Want de opvoering was uitstekend. Al zou ik
wel enkele redelijke opmerkingen kunnen maken, tegen dat caricaturale paard b.v.,
dat opeens achter een bloedrode deur te voorschijn kwam. Schimmel, merrie, vos?
Ieder heeft daarbij gesmoesd en gegrinnikt. Ook toen het hoofd van de tovenaar ‘op
tafel werd gezet waar gehouden werd een banket’ en plotseling begon te spoken met
donder en weerlicht. De bemoste, grijsgroen gepruikte Halewijn van Gerard Holthaus
was trouwens de zwakste. Niet als stem. Maar als figuur, als representant van een
symbool. Te slap, te week. Even weinig dwingend als zijn tover-melodie. De regisseur,
Johan de Meester, deed 't beste. Hij had te maken met de moeilijk kneedbare materie
van Jan van Mantgem (de koning), Annie Delorie (koningin), Halewijn's moeder (Jo
van der Meent) en Gee Smith, de broeder. Wat hij er uit haalde, leek scenisch, schamel
en gemaniereerd. De voortreffelijkste was Corry van Beckum (het koningskind, dat
Halewijn ondanks ontelbare waarschuwingen trotseert en per slot onthalst), naast
Cora Canne Meijer, haar zuster. De décors en costumes van Doeve blonken als
kleurige platen uit een kinderprentenboek van de oude tijd. Zijn voordoek, de wrange,
afgeslagen kop van Halewijn, was op zichzelf expressief, maar keerde eindeloos
terug, te pas en te onpas, zelden harmoniërend met de muziek, voorspelde te dikwijls
wat gebeuren zou, en werd na de pauze ronduit vervelend. Er waren nog enkele
dubieuze détails, die ik liever niet wil onderstrepen, want het geheel gaf een impressie
van degelijk overleg en kundigheid.
Boven enige bedenking stond Eduard Flipse, de dirigent. Hij heeft zijn Rotterdams
Orkest geleid als een waarlijk meester, en van Pijper's compositie gered wat er te
redden viel. Hoewel het resultaat onbevredigend bleef (dat lag aan Pijper), kon ik
het mij instrumentaal niet mooier verbeelden dan het overal klonk.
Jammer, dat na Halewijn (waarmee hij veel leerde), Pijper niet onmiddellijk de
opdracht gekregen heeft voor een nieuwe opera.
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Van een oude en een nieuwe opera
Voor een goed begrip van wat hij te doen heeft, zal de componist, die muziek maakt
bij een Griekse tragedie, zich niet enkel moeten regelen naar de gegevens van de
eigenlijke handeling, doch niet minder, en zelfs vooral, naar de inhoud, het onderwerp
van de reien. De reien immers vertolken de gezindheid, de stemming, om zo te zeggen
de publieke opinie van het oord, waar het drama gebeurt.
Deze gezichtshoek zou ik als richtlijn beschouwd willen zien voor de
becomponering van elk antiek toneelspel. In 't bijzonder voor Antigone van Sophocles.
Hier opponeert om religieuze redenen, een enkeling, een jonge heldin van ten hoogste
zeventien jaar, een soort van Jeanne d'Arc, tegen een Gezag en zijn bevelen, waaraan
allen zich onderwerpen. Omdat er ‘goddelijke wetten’ zijn, welke niemand overtreden
mag, en die het Gezag, met een Befehl ist Befehl, haar te schenden gebiedt, gaat zij
levend begraven in de dood. De reacties, de reflexen der publieke opinie tegenover
zulk een offer, zijn van primair belang, van buitengewoon gewicht. Zij vormen een
bepalende factor. De dichter, zoals duidelijk blijkt, heeft twee handelingen
dooreengeweven: de lotgevallen zijner personages; hun uitwerking op het geweten
der omstanders, der inwoners van de stad Thebe, waar de geschiedenis plaats greep.
De gedragingen der reien, der koren van de burgerij, ten opzichte van het conflict
tussen Gezag en ‘goddelijke wet’, behoren tot de merkwaardigheden, die Sophocles
onvergankelijk maken.
In de proloog, terwijl 't nog donker is, verwittigt Antigone haar zusje Ismene van
haar besluit om het decreet te tarten van Kreoon, die een rituele uitvaart weigert aan
het lijk van haar broer Polyneikes, omdat hij sneuvelde bij een gevecht tegen zijn
eigen stad en vaderland. Als 't koor der ouderlingen optreedt, weet het nog niets van
dat decreet. Het zingt in de glans der rijzende zon een schallend triomflied op de
behaalde overwinning en op 't einde van de oorlog. Ingelicht door Kreoon over de
doem welke Polyneikes treffen zal tot in 't hiernamaals, aanvaarden de vroede vaders
zonder aarzeling die beslissing.
Middelerwijl doet Antigone haar heilige plicht en wordt daarbij betrapt door een
wachter, die bevend van schrik zijn avontuur komt vertellen. Het koor - nog in de
roes der zegeviering - maar toch iets vreemds gissende, heft dan de beroemde hymne
aan: ‘Onder alle wonderen is 't grootste wonder de mens!’
Wanneer de ‘godvrezende misdadigster’ wordt voorgeleid, verstommen die
grijsaards even van verbazing. Na haar ondervraging door Kreoon, waar Antigone,
voorchristelijk het axioma stelt: ‘ik ben gemaakt om liefde te delen en niet de haat’,
en nadat Kreoon zich onbuigzaam toont als handhaver van een zogenaamd gezag
dat ‘goddelijke wetten’ niet kent, bezint het koor zich pas. Het herinnert aan de
onstandvastigheid der aardse zaken en de macht van Zeus, maar kiest geen partij.
Dan komt de geliefde van Antigone, Kreoons eigen zoon Haimoon. Hij is even
intransigent tegenover het princiep der liefde als zijn beminde. Geheel gelijk zij,
Antigone, gaat hij het beste geven wat hij heeft, zijn leven. Ook daardoor laat het
koor zich niet overtuigen, niet vermurwen. Wel een beetje verontrusten. Het
waarschuwt tegen de universele, onbedwingbare macht van Eros en Aphrodite, die
in gelijke mate kwaad sticht en goed.
Wanneer Antigone afscheid neemt van de mensen en de dingen, voelt het koor
een schok. Het begint te treuren. Het probeert te troosten, te paaien, te overreden.
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Maar zijn meedogen breekt niet los. Het blijft objectief, een beetje academisch. Het
herdenkt in prachtige verzen een aantal celebriteiten uit de mythologie, wie het
eveneens slecht verging. Het is geroerd, maar nog bij zinnen.
Eerst Tiresias, de blinde ziener van het onzienlijke, de stem der andere wereld,
waar Antigone zal binnentreden, rukt de brave burgers uit hun voegen. En hier is
Sophocles onvergelijkbaar. Hij werpt zijn koor plotseling in de dithyrambische
paniek, de gewijde huivering. Het roept als in dronkenschap naar de ‘god met de
honderd namen, de leider van het koor der sterren met de lichtende adem, de grote
meester der kreten in de nacht, te midden van een stoet priesteressen, die dansen,
dansen tot aan de dageraad, voor hem, haar heer, Bacchos, Dionysos, Jacchos’. Na
deze uitbarsting der wildste vervoering, welke de ‘catastrofe’ (de ontknoping) in een
bovenwereldse gloor plaatst, kan het koor concluderen: ‘Om gelukkig te zijn is
wijsheid verreweg het beste, en in ieder geval mag nooit tekort worden gedaan aan
de goden.’
Zoveel afzonderlijke beweging, veelvoudig genuanceerde, regelmatig gegradueerde
beweging is er rondom de kern van het verhaal. Welk een opera, nietwaar? Wij
vergeten altijd dat de Griekse dichters in eerste aanleg en in werkelijkheid
componisten waren die zelf hun teksten schreven. Een opvoering van een antieke
tragedie zou daarom nimmer ondernomen moeten worden door een toneelgezelschap,
waar de muziek geheel bijkomstig blijft. Slechts een opera-directeur die Aischylos,
Sophocles, Euripides begrijpt, kan op dit gebied iets verrichten, dat de moeite en het
risico waard zou blijken. Totnutoe is er zo'n opera-directeur nog nergens geweest.
Ik zal het maar hieraan wijten (aan de begrensdheid der middelen) dat in de muziek,
waarmee Bertus van Lier de Antigone bij het Amsterdams Toneelgezelschap
begeleidde, geen enkele hoorder iets heeft bespeurd van de talrijke en zeer
verschillende intonaties, welke de tekst eist en automatisch suggereert. Dat hij niet
meer dan zeven instrumenten ter beschikking had, kan ik niet laten gelden als oorzaak
ener eentonigheid welke iedereen hinderde. Hij heeft geen ogenblik gelet op de reële
inhoud der koren van Sophocles, ofschoon hij ze vertaalde. Hij was gebiologeerd
door de figuur van Antigone. Ten overvloede leverde hij het bewijs dat een componist
met niet meer dan zeven instrumenten een voortdurende verwarring kan veroorzaken
tussen het strikte metrum der poëzie en de rhythmen zijner begeleidende muziek.
Bertus van Lier meende ‘polyphoon’ (veel-, meerstemmig) te moeten componeren.
Ik acht dit een fundamentele vergissing. De metriek der verzen van Sophocles is
voor zichzelf beslissend. Haar subtiliteit is te gecompliceerd om enige bijvoeging te
verdragen. Doch het meest verbaasde mij, dat Bertus van Lier zo weinig bemerkt
heeft van het hoofdthema der tragedie: het geleidelijk ontwaken van het menselijk
geweten ten opzichte der ‘goddelijke wetten’. Alsof na twintig eeuwen Christendom,
terwijl overal wapenen vervaardigd worden, waarvoor de Herodes van de Bethlehemse
moord zou terugdeinzen - die ‘goddelijke wetten’ niet meer bestaan!
Een paar dagen later zag ik in de Utrechtsche Schouwburg Gian Carlo Menotti's
Medium, en wie houdt van radicale contrasten, kan geen feller tegenstelling verzinnen
dan die oude Griek en deze moderne Amerikaanse Italiaan, hoewel alle twee bezig
zijn met de geesten der afgestorvenen.
Menotti, die zelf zijn libretto's schrijft, evenals Sophocles, koos het geval van een
bedriegster, die haar klanten bedot met spiritistische verschijnselen. Tijdens een
seance waar zij de ziel oproept van een kind, voelt zij zich opeens bij de keel gegrepen
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door een onzichtbare hand. Omdat zij aan haar eigen kunst niet gelooft, verdenkt zij
Toby, een opgeschoten zigeunerjongen die zij in huis nam, waar hij grapjes uithaalt
met haar dochter Monica. Toby heeft het niet gedaan. Bovendien is hij stom en kan
geen woord uitstoten, ook niet als Madame Flora (het medium) hem ranselt. Zij krijgt
hallucinaties van overleden kinderen, maar jaagt haar klanten weg met de zweep.
Zij verjaagt ook Toby. Terwijl zij indommelt over een glas sterke drank komt hij
terug, maakt haar per ongeluk wakker en bergt zich in de kast waar de
geestverschijningen op touw worden gezet. Zij heeft dan opnieuw visioenen. Gewurgd
van angst pakt zij een revolver, schiet op de kast, raakt Toby, die bloedend te
voorschijn komt en sterft.
‘Medium’ heeft reusachtig succes gehad in Amerika en dit is verklaarbaar. Menotti
zelf fungeert als een soort van medium. Er bestaat geen beroemd en populair
componist der laatste honderd jaar, wiens ‘geest’ hem niet bij herhaling bezoekt en
flarden inblaast van muziek. Enkel met de achttiende-eeuwers, en wat daarvóór ligt,
heeft hij geen contact. Er is bijna alles in Medium, behalve Menotti. Maar wat hij
zo uit het onzienlijke opvangt, benuttigt hij met een ongelooflijke behendigheid, op
weergaloos doeltreffende en ongeëvenaard natuurlijke manier. Hoe sceptisch het
onderwerp iemand vooraf ook kan stemmen, men verbaast zich geen seconde de
zonderlingste en gewoonste dingen gezongen te horen in 't Hollands, en zeer
verstaanbaar. Men raakt geboeid, beklemd. De indrukken welke Menotti teweegbrengt
vallen weliswaar onder de rubriek der diverse zenuwprikkels, en ik heb nergens
gemerkt dat zij stijgen tot de categorie der aesthetische emotie. Doch waarin Milhaud
niet slaagde, en tot dusverre geen enkel modern componist, dat lukt Menotti: hij
hanteert het moderne muzikale idioom (Strawinsky incluis) als het eenvoudigste der
dagelijkse gebruiksvoorwerpen, met een gemak dat vanzelf gaat. Gelijk Mozart een
synthese was van de muziek zijner eeuw, zou Menotti het kunnen worden. Reeds
gelijk hij nu is, schijnt Menotti mij een phenomeen, dat ik niet aarzelen zou geniaal
te noemen als ik een identiteit, een zelfheid bij hem kon ontdekken. Om hem te
overzien is 't nog te vroeg, en ontbreken trouwens de gegevens. In afwachting daarvan
beschouw ik hem als de merkwaardigste van allen, die ik sinds vele jaren ontmoette.
De ‘Opera Camerata’ heeft ‘Medium’ zeer voldoende opgevoerd. Ieder der solisten
paste als geknipt in dit milieu van onbeschroomde primitiviteit, in dit amalgaam van
realisme en phantasmagorie. Ik ben zeer benieuwd naar mijn gewaarwordingen als
ik deze vreemde (populaire en geraffineerde) tragedie zal terugvinden tijdens de
Amsterdamse Kunstmaand.

The Boston Symphony Orchestra
Een magnifiek orkest. Superieur door zijn trompetten, zijn bas-clarinet, zijn
violoncellen, zijn clarinetten.
Een orkest, samengesteld uit de vele en verschillende nationaliteiten van Europa,
het grote moederland der aarde. Het oude reservoir. De oorsprong. Als ooit dat Europa
zou verdwijnen, dan is er ook niets meer. Geen nieuwe, geen verdere toevoer. Nog
in de tweede generatie, zijn jonge krachten, hoort men in 't Bostons Orkest de
Europese afkomst.
Toch is het Amerikaans. Maar wegens eigenschappen die wij hier in Europa aldoor
vermeden, bestreden hebben: De zwaarte, de logheid. Wat Nietzsche reeds wilde
verdwenen zien: een zekere Geist der Schwere. Men kan daarbij geen terminologie
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gebruiken, die nauwelijks nog zin heeft, omdat Duitsland is uitgeschakeld, na twee
oorlogen, als richtend element, in de wording onzer wereld. Anders zou ik zeggen:
het Boston Orkest is hyper-duits wegens zijn compactheid. Negen contrabassen
tegenover tien violoncellen verlenen de grondtonen meer donkerheid dan zij mogen
hebben. Zes hoorns verdikken overdadig de tussenstemmen. De bovenhelft weegt
daar niet tegen op. Zij wordt neergedrukt, en wat de algemene klank wint aan geweld,
verliest hij aan helderheid, doorschijnendheid en streling.
Ofschoon het hoofd-thema van Strauss' Till Eulenspiegel ook voor de hoorns van
Boston nog gevaarlijk en niet volmaakt speelbaar bleek, voelde men overal een
technische onberispelijkheid, die tot bewonderen dwong. Er ontbrak niets dan het
ondefinieerbare dat de Fransen noemen saveur, fondu, parfum, arôme, wat wij
onmiddellijk herkennen als iets eigens en iets nodigs, wijl we het misten. De ouverture
van Berlioz' Benvenuto Cellini, de Derde Symphonie van Brahms, klonken lijvig,
benauwend, traag, slepend, stram, alsof het orkest driemaal te talrijk was voor de
zaal, waar het optrad.
Na de pauze, in Ravels Alborada del Gracioso en de Eulenspiegel van Strauss,
werd de disproportie tussen sonoriteit en ruimte minder storend. Maar verder dan
een hoge waardering kwamen wij niet. Er ontsproot uit zoveel perfectie geen werkelijk
enthousiasme. Het maximum applaus duurde vier minuten, nauwkeurig geteld.
De Amerikanen, geleid door Monteux, bewezen ons de eer ener eerste uitvoering
der Derde Symphonie van hun landgenoot William Schuman. Want een orkest bewijst
zijn hoorders een eer, door hen muzikaal en ernstig genoeg te achten om te luisteren
naar een onbekende muziek. Onze eigen dirigenten plegen dat te vergeten. De
symphonie van Schuman (vergelijkbaar met de symphonie van Anthon van der Horst)
bleek een buitengewoon respectabel werk, geschreven met een vakmanschap, dat
tot in de geringste details de uiterste lof verdient. Wanneer het overwicht aan intellect,
aan bedachtzaamheid, een ietsje minder geweest was ten voordele van het
onverwachte, het verwonderlijke, zou ik de symphonie van William Schuman mogen
roemen als een meesterstuk. Gelijk zij was had men niets beters kunnen kiezen,
geloof ik, om alle eminente hoedanigheden van Bostons Orkest te demonstreren.
Daar toonde elk der instrumentalisten zich een solist, een kunstenaar die zulk een
symphonie waard is en die dat weet.

De Hollandse Carmen
Zangeressen die werkelijk zingen alsof het gezongene een zaak is welke hen
persoonlijk raakt, hen treft in het geheim van haar binnenste wezen, zulke zangeressen
kan men met een lantaarn gaan zoeken. Zij zijn zeldzaam. Men mag van geluk spreken
als men er per generatie één vindt. Deze waarneming past trouwens voor alle
kunstenaars, zowel scheppende als uitvoerende. De echten, de authentieken, die zich
zonder bedenking helemaal inzetten, met lijf en ziel een gebeurend geval worden,
zijn uiterst schaars. De taal van ‘het hart’, de vele kreten van de dag en van de nacht
zó over te dragen dat ze waarachtig blijven, is de moeilijkste kunst en tegelijk de
hoogste gave.
Het voorrecht valt mij te beurt om Cora Canne Meyer, na haar recital van
Donderdag 15 Mei, in de kleine zaal van het Concertgebouw, te mogen salueren als
zulk een zangeres. Ik kwam uit het Institut français op het Museumplein, waar ik
Lily Laskine wilde horen, die sinds dertig jaar geldt voor de beste harpiste der twee
halfronden, en Jean-Pierre Rampal, een fluitist uit de huidige Franse school. Mevr.
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Laskine heeft altijd nog die kwasi oneindig genuanceerde gevoeligheid in de
vingertoppen en in de palm der handen (te vergelijken met de verfijnde sensibiliteit
van blinden), welke haar toucher uniek maakt en de harp het meest melodieuze, het
expressiefste der instrumenten; Rampal is een artist en een virtuoos met een intieme,
zeer bekoorlijke toon, een buitengewone adem en een grote natuurlijkheid van spel
waarin hij niet achterstaat bij zijn beroemde voorgangers. Beiden hadden mij gebracht
(met Haendel, Bach, Rameau, Respighi) op de grens van het ongelooflijke, en wel
gaarne was ik daar blijven verwijlen.
Want ik kende Cora Canne Meyer slechts door enkele ondergeschikte rollen (in
Jenufa, Cavalleria, Halewijn), waarmee zij haast ongemerkt debuteerde bij de
Nederlandse Opera, en al kreeg ik een paar goede indrukken, ik vermoedde op verre
na niet wat deze jonge zangeres van zins is, en wat zij kan. Omdat het emplooi van
opera en lied (hetgeen ongeveer overeenkomt met fresco en miniatuur) bijna nooit,
bijna onmogelijk in de macht ligt van dezelfde persoon (Elisabeth Schumann was
een uitzondering die de regel bevestigt) zou ik waarschijnlijk niet zijn gaan luisteren
naar de ‘liederenavond’ van Cora Canne Meyer, als zij niet een nieuwe compositie
gezongen had van Rudolf Escher: Zijn ‘Chants du Désir’, op vier amoureuze sonnetten
van Louise Labé, bijgenaamd la belle cordière, de mooie touwslaagster, omdat zij
dochter en vrouw was van een touwslager te Lyon, waar zij leefde van 1522 tot 1565.
De verliefde ontboezemingen dezer dichteres, ofschoon zij bekend staan als een der
momenten van de litteratuur der Franse renaissance, hebben geen der Franse meesters
ooit aangetrokken tot componeren, en het intrigeerde mij bijzonder welke muzikale
echo die teksten (een curieuze mengeling van spontane passie en rhetoriek) gewekt
hadden bij Escher.
Tot aan 't slot van het vierde sonnet was ik geboeid, maar niet overtuigd, niet
meegesleept. Het scheen me dat Escher de verzen meer van de buitenkant benaderde
en verklankte dan van de binnenkant. Om een gecomprimeerde formule te gebruiken:
het klonk meer nadat dan terwijl. Nadat wil zeggen: als men de vlam herdenkt; terwijl:
als men erin is. Ik vond meer gebaar en afschijnsel in Escher's interpretatie dan
directe, onweerstaanbare beleving van het vuur. Zeer kunstig medegedeeld. Maar
met een tussenruimte, met een scherm dat mij scheidde van de gloed. Evenmin als
in de Sonatine welke Jan Odé afgelopen winter speelde, hervond ik in de vier Chants
du désir de resolute, instinctieve wens tot vrijmaking van voorbeelden (Debussy,
Ravel), tot de emancipatie en eigen visie, eigen resonans, welke ik bewonderd had
in de Hymne du Grand Meaulnes. De oorzaak dezer gewaarwording van terugwijken
naar een verleden dat voorbij is, scheen mij hoofdzakelijk te liggen in de piano-partij,
welke de stem begeleidt. Zij werd met gevoelig begrip en uitmuntende vaardigheid
gespeeld door Liesbeth Rümke-Hoppen. Er is in dat accompagnement te veel, wat
doet denken aan model, recept, onbewust, ongecontroleerd mimicry en oogluikend
conformisme. Escher overwaakte zich daar minder rigoureus dan in de gedraging,
de gehoorgang en de zangstem.
Maar opeens, bij de hartstochtelijke, eruptieve vocalise, waarmee hij het laatste
sonnet laat eindigen, werd men overstraald door een muziek, die alle betrekkelijkheden
transformeerde in volstrektheid. Plotseling zag men Escher zoals men hem altijd zou
willen hebben: In direct contact met de verborgen energie. Te midden der drift, als
een dier op zijn prooi, verrukt en toch lucide. Hier zag men eensklaps ook Cora
Canne Meyer, gelijk zij is, en gelijk zij altijd zou kunnen zijn. Een kunstenares in
de bloei der jeugd, die alles durft, omdat zij alles weet, ook wat zij niet weet; een
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edel getimbreerd geluid, waarbij men geen seconde denkt aan oefening, aan overleg,
- dat allemaal is overwonnen en vergeten; een zeer evenwichtig geluid; juist densiteit
genoeg (nooit te veel, nooit te weinig) in alle graden van sterkte en zachtheid; stralend
en strelend tegelijk in haar hele omvang en in alle schakeringen, penetrant, radieus
nog in de donkere glans der diepe tonen. En daarbij dit wonder: iemand die zonder
omwegen, zonder enige listigheid, zonder opschik, van mens tot mens, het kostbaarste
wat er is en waarvoor geen woord bestaat, de geheimste schatten der herinnering,
zingend uitdeelt.
Weliswaar gaf Cora Canne Meyer in de liederen van Manuel de Falla, die kwamen
na dit onverhoedse culminatiepunt der Chants du désir, nog niet de volledige
bevestiging van het buitensporig signalement, dat zij ons zo maar aanbood als haar
identiteitsbewijs. Zij was er zeer knap, interessant, doch niet geheel veroverend; niet
honderd procent betoverend. En ik zou geweifeld hebben om haar mogelijkheden
met stelligheid te beschrijven, wanneer zij niet de Habanera uit Carmen gezongen
had toen de hoorders een tweede toegift vroegen. Ja, zij beging dit waagstuk: die
Habanera te intoneren als een mirakel dat uit de lucht valt; een Habanera zonder
decor, zonder costuum, zonder orkest, met een rudimentaire piano, zonder de minste
inleiding of voorbereidende atmosfeer. Ik houd het voor zeker dat Cora Canne Meyer
even goed weet als ik, dat er slechts een kleinigheid in de vele intonaties hoefde te
mislukken, te haperen om dergelijke vermetelheid te straffen. Omdat zij alles riskeerde
wat zij had ingezet, en omdat ik zo iemand niet gaarne de hals zie breken, voelde ik
mij lang niet gerust, toen zij op het losse koord, hoog boven ons, ergens in de lucht,
begon te zingen. Maar het mirakel gebeurde. En 't was ideaal. Ontwijfelbaar.
Levensgroot en levensecht. Onovertrefbaar.
Een tijd geleden heb ik geroepen om een Hollandse Carmen. Daar is ze! Hoewel
de voldoende gegevens mij ontbreken om te oordelen over de draagwijdte van haar
innerlijke fantasie en herscheppende vermogens durf ik voorspellen, dat Cora Canne
Meyer nog meer zal zijn dan een ideale Carmen, als de omstandigheden, de sterren,
en zij die hen besturen - dit is niet astrologisch bedoeld - haar veroorloven mede te
delen wat zij in zich heeft.

Een kwartet uit Luik
Het Belgische ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de stad Luik,
met medewerking van het Quatuor Municipal de Liège, hebben vorig jaar een
internationale wedstrijd uitgeschreven voor strijkkwartetten, waarbij 55 partituren
zijn binnengekomen. België zond er 9; Duitsland 1; Finland 1; Frankrijk 17; Italië
7; Nederland 10; Polen 2; Portugal 1; Spanje 3; de Verenigde Staten 1; Yoegoslavië
1 en Zwitserland 2.
Zoals men ziet was de Nederlandse deelneming verhoudingsgewijs het talrijkst.
Na een eerste inzage behoefde de uitnemend samengestelde jury slechts vijf
kwartetten te elimineren. Dit cijfer verschaft een waardevolle aanwijzing omtrent de
hoge kwaliteit der muzikale voortbrengselen op een bij uitstek gevaarlijk terrein.
De overige vijftig werden alle ingestudeerd, gespeeld en vastgelegd op de
magnetische draad. Alleen reeds voor deze reusachtige, weergaloze onderneming
verdient het Quatuor Municipal de Liège de warmste lof en de grootste bewondering.
Vier deelnemers ten slotte wonnen de prijs en het definitieve resultaat is
bekendgemaakt op 1 October 1951, bij welke gelegenheid de gelauwerde
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strijkkwartetten zijn uitgevoerd in tegenwoordigheid van H.M. Koningin Elisabeth
en een menigte hoorders. Onder de winnaars bevonden zich twee Nederlanders;
Daniël Ruyneman met een tweede en Géza Frid met een derde prijs. Wederom een
eervol percentage. De eerste prijs viel ten deel aan Grazyna Bacewicz, Pools
componiste, woonachtig te Warszawa, de vierde aan Franco Donatoni, een jonge
Italiaan.
Zaterdagavond 17 Mei is het Luiksch Gemeentelijk Kwartet de bekroonde werken
komen spelen te Amsterdam op een buitengewoon concert van de ‘Nederlandsche
Vereeniging voor Hedendaagsche Muziek’. Ofschoon de uitvoering plaatsvond onder
auspiciën van vijf eminente waardigheidsbekleders, was de kleine zaal voor
twee-derden leeg. Zowel de publieke als de collegiale belangstelling bleek miniem.
Ik vrees dat de Luikenaars, ondanks het enthousiasme der weinige aanwezigen, een
slechte indruk gekregen hebben van de Nederlandse hoffelijkheid en de situatie der
Nederlandse componisten. Zij moesten zich wel afvragen: Voor wie componeren
eigenlijk die stakkers? Het doet mij leed dat ik wederom zulk een beschamend en
ontmoedigend symptoom heb te vermelden.
Intussen gebeurde het sinds lang niet dat een programma met louter moderne muziek
zo onafgebroken interesseerde van 't begin tot 't eind.
Met een zeer juist inzicht hadden de concertgevers de omgekeerde volgorde
gekozen van de nummering der jury, en omdat men in de aanvang zich reeds geboeid
voelde, kon men verwachten een geleidelijk crescendo te zullen bijwonen. Voor zijn
leeftijd (vier en twintig jaar) leverde Donatoni inderdaad een zeer talentvol werk dat
men gerust zou kunnen toeschrijven aan een der actuele beroemdheden omdat het
met een volledige maestria alle stereotiepe kenmerken vertoont van de
compositorische gewoonten der laatste kwarteeuw, te weten: kortademige thema's
in telegramstijl; voortdurende verzwikking der leidende gedachte; menigvuldige
snerpende interrupties; lyrische pogingen die falen; een structuur die meer rationeel
bedacht blijkt dan organisch gegroeid. Maar zo levendig in aanleg dat men gespannen
luisterde.
Het kwartet van Frid, getiteld Fantasia Tropica, ontwijkt de moeilijkheid der
menselijke bekentenis. Het is enkel pittoresk; virtuoze, soms illusionistische
weerspiegeling der uiterlijke wereld. Onder deze gezichtshoek dateert het uit de tijd
der jeugd van Richard Strauss en diens imitatorische acrobatieën in geluid. Wat er
overdag, 's avonds, 's nachts en 's morgens voor een Europeaan op Java te observeren
valt aan locale klank en onwennig, fantastisch gerucht, heeft Frid min of meer
natuurgetrouw nagebootst met een buitengewone kennis van alle goocheltoeren welke
op een strijkinstrument kunnen worden uitgericht. Het geheel is technisch volkomen
geslaagd en behalve de Ravel van L'Enfant et les Sortilèges acht ik niemand in staat
om hem dat na te doen. Men kan er gemakkelijk de draak mee steken. Het is waar
dat Frids ondervinding niet verder gaat dan de oppervlakte. Maar zoveel onfeilbaar
vakmanschap heeft recht op een respect dat enkel degenen hem zullen weigeren, die
hem in technische fantasie nooit zullen evenaren.
Hoewel Ruynemans kwartet het bedoelde crescendo regelmatig voortzette, had ik
hier de numerieke rangorde verbroken willen zien. Dit beduidt dat ik aan Ruyneman
de eerste prijs zou hebben toegekend als het mij vergund ware geworden te beslissen.
En niet om enige chauvinistische of kameraadschappelijke bevlieging. Grazyna
Bacewicz is traditionalistischer georiënteerd dan Ruyneman. In deze richting verwierf
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zij zich zonder twijfel een eigen spraak en eigen accent. Als ik beider structuur,
beider vormelijkheid vergelijk, vind ik misschien dezelfde fout van gebrek aan
continuïteit, aan logische ordening, aan inwendige, consequente noodzaak. Ik zeg
dat niet ex cathedra, alsof ik mij niet kan vergissen. Maar te rade gaand bij mijn
eigenste zelf, dan is Ruynemans kwartet het enige der vier dat ik een tweede maal
zou wensen te horen om mijn indruk te verifiëren van muziek welke mij scheen te
willen reiken boven alle andere muziek. Ik durf niet beweren dat hij het opperste
steeds verwezenlijkte. Maar zonder enige twijfel heeft hij er naar gestreefd, en zoals
een spreekwoord zegt is dat genoeg.
Wij zijn het Gemeentelijk Kwartet van Luik niet enkel bewondering schuldig maar
ook dankbaarheid. Misschien bestaat nergens ter wereld zulk een oprechte toewijding
voor de kunst van melodie en harmonie. Dat is benijdenswaard. En zonder hen zou
Ruynemans Kwartet vermoedelijk nooit gespeeld zijn. Dat is wederom beschamend.

Aan de vrienden van het Orkest
Het is onvermijdelijk geworden om een ernstig woord te richten tot de groep
muziekliefhebbers, die bij tijd en wijle onder de naam ‘Vrienden van het
Concertgebouw’ de openbare aandacht vragen voor hun opinies over muzikale
belangen.
Toen deze vereniging in 1934 werd gesticht door Herman van den Eerenbeemt
zaliger, als vrijwillig verweer tegen de ontredderende nawerkingen van een beruchte
krach, beantwoordde haar doel aan de eisen der omstandigheden. Ik weet niet in
hoeverre de vereniging hierbij het nut heeft opgeleverd dat door haar werd
voorgespiegeld. Ik hoop dat het tastbaar is geweest en niet slechts schijn. Haar ledental
was aanvankelijk gering en bleef dat gedurende vele jaren. Nadat de crisis voorbij
was voerde zij een kwijnend bestaan achter de coulissen, en ik heb nooit gehoord
van belangrijke initiatieven welke zij zou hebben gepoogd te ondernemen in
aangelegenheden die het Gebouw betroffen of het Orkest. De noodzakelijkheid van
initiatief ontbrak daar nochtans niet.
Na de oorlog is er ook bij ‘de Vrienden’ een opleving gekomen, welke zich
voornamelijk uitte door de stichting van een maandblad, getiteld ‘Preludium’. Men
kon een ogenblik menen, dat de vereniging haar activiteit ging verleggen naar het
artistieke plan, dat zij tot dusverre had verwaarloosd. Zonder twijfel was die
verruiming wenselijk. Met een weinig practische kijk op de behoeften der muziek
en op de aanwezige factoren, had zij vruchten kunnen dragen. Maar onmiddellijk
bleek dat aan ‘Preludium’ wel een vorm kon gegeven worden (prachtig papier en
mooie druk) doch geen inhoud. De redactie, samengesteld uit een professor, een
doctor en een doctorandus, beschikte klaarblijkelijk over middelen, over goede wil
en opgewektheid. Zij toonde echter een volslagen gemis aan leidende gedachten en
aan wat daarnaar zou kunnen zwemen. Zij toonde ook geen spoor van voeling met
de ondergrondse wensen van haar publiek, welke altijd, ofschoon verborgen blijvend,
de enige reële voedingsbodem zijn voor wie de kern zoekt van een kwestie.
Dit negatieve oordeel over Preludium zou beschouwd kunnen worden als eenzijdig
en subjectief, wanneer de lezers zelf hun onverschilligheid jegens dat maandblad
niet zeldzaam duidelijk hadden betuigd. Want nooit is er voor enig tijdschrift zulk
een dure, hardnekkige en vergeefse propaganda gevoerd. De koppigste ijver evenwel
heeft tot niets gebaat. De velen die Preludium gratis ontvingen en de anderen die er
voor betalen, hebben elke maand dezelfde ontgoocheling: Preludium heeft geen
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intellectuele basis. Geen programma. Wijl de ‘Vrienden van het Concertgebouw’
allen onderlinge vrienden zijn, valt daar geen beterschap te verwachten.
Zolang die ‘Vereniging van Vrienden’ tekortschoot aan ideeën, en dus geen ander
ideaal had dan de bestaande artistieke toestanden of misstanden in de invloedszone
van het Concertgebouw te laten voortduren, kon men haar niets verwijten dan haar
overbodigheid, en de spijt welke zij berokkende door haar verzuimen.
Zolang haar economisch nut en haar sociale actie zich beperkte tot het verschaffen
van een stel nieuwe tapijtlopers ten dienste van het Gebouw, welke verkregen werden
door middel van een aanlokkelijk prijsraadsel; en zolang de Vrienden zich niet
verroerden tegenover betreurenswaardige feiten, kon men hen om een tweede reden
berispen wegens hun overtolligheid, hun genoegzaamheid, hun zelfoverschatting.
Dat zijn courante pekelzonden. Zij tellen niet zwaar; zij nopen niet direct tot
rekening en verantwoording.
Maar sinds kort geleden werd deze tot dusverre tamelijk onschuldige vereniging
gevaarlijk genoeg om er een schade van te duchten, welke misschien niemand zou
kunnen herstellen als de vernieling eenmaal is veroorzaakt. De Vrienden zelf beseffen
dat wellicht niet. Zeker koesteren zij geenszins die bedoeling. Een welgemeende
waarschuwing lijkt mij daarom des te nodiger.
Luister dan:
Nu het orkest, dat ik met kennis van zaken het beste der wereld acht, eindelijk na geduldige, voorzichtige onderhandelingen die meer dan dertig jaren duurden zich een statuut verwierf waarvan de rechtmatigheid door geen enkel redelijk mens
kan worden betwijfeld of betwist, nu het orkest, dat jarenlang zoveel realiteitszin en
wijsheid betoonde, een begin van onafhankelijkheid, van zelfstandigheid verkreeg,
welke aan de geringsten onder de gewone arbeiders sedert geruime tijd werd
toegekend, nu voegt, nu betaamt geen pessimisme, geen achterdocht, geen
wantrouwen, geen defaitisme.
De ‘Vrienden van het Concertgebouw’ hadden dit kunnen weten, of tenminste
moeten gissen. In verschillende uitlatingen tegenover journalisten, die bona fide,
maar zonder kennis van zaken, opschreven en lieten afdrukken wat hun werd
voorgezegd, hebben de zogenaamde ‘Vrienden’ echter een onverstand aan 't licht
gebracht waarbij men schrikt.
Opdat deze ‘Vrienden’ voortaan weten, volgens welke regel zij zich hebben te
gedragen, zeg ik hun:
Wie aanneemt dat het beste orkest der wereld de naam zou moeten veranderen,
waaronder niet een Gebouw beroemd werd maar een Orkest, niet een ding dat morgen
in puin kan vallen doch een Idee, een Bewondering, ontsproten uit een stad en uit
een volk, - wie zo iets aanneemt gedraagt zich als een onwetende, als een onnozele.
Wie insinueert dat het orkest een ‘kritiek stadium’ tegemoet treedt, zoals ik las in
de N.R.Ct., en ook elders -, wie op zo iets onbewijsbaars en onwaarschijnlijks
argwanend anticipeert, die gedraagt zich misschien als vriend van een gebouw dat
straks kan verdwijnen. Maar stellig niet als vriend van een begrip en een bewondering,
die nog zouden voortduren, al bestond er geen gebouw meer.
Ieder waarlijk Vriend der Muziek zal in deze overwegingen, in deze argumenten een
gedragslijn vinden.
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En ik vertrouw dat onze overheden spoedig een einde zullen maken aan de absurde
verwarring tussen een ‘Gebouw’ welks waarde even betrekkelijk als vergankelijk
is, en een Orkest, dat waarden schept die blijven.
Als de ‘Vrienden van het Concertgebouw’ dit onderscheid niet kunnen beseffen,
of dienovereenkomstig niet willen werken en handelen, zullen wij, ‘Vrienden van
het Orkest’ zelf een vereniging te stichten hebben.

Te Deum van Berlioz
Grootschheid en grootheid zijn door muziek nog moeilijker te realiseren dan in alle
overige levensuitingen. Het is een natuurkundige merkwaardigheid dat de kracht van
het geluid niet toeneemt in evenredige verhouding tot de gebruikte middelen. De
massa, de vermeerdering van zangers en instrumenten, speelt bij elke poging tot
muzikale grootheid een ondergeschikte rol. Alles hangt af van de kwaliteit der idee,
wanneer de componist klinkende equivalenties beoogt van de pyramiden of van de
stenen monumenten der Assyriërs en Babyloniërs.
Berlioz heeft bij het ontwerpen van zijn Te Deum opzettelijk gestreefd naar
werkingen van ruimte, van wijdheid, welke men onbegrensd pleegt te noemen of
mateloos, omdat zij de gewone normen overschrijden, en voor zover ik weet, is hij
de enige musicus wiens macht niet faalde tijdens het verwezenlijken van zulk een
gedachte en zulk een verlangen.
Het zonderlingste is, dat niemand hem er om vroeg, dat niemand er op zat te
wachten, en dat hij er zich slechts last mee bezorgde. In de maatschappij waarvoor
hij zijn Te Deum schreef, zou niemand een gemis bemerkt hebben als hij het niet
gecomponeerd had. Dat was omstreeks 1850. Later, toen diverse volksbewegingen
dergelijke behoeften schenen te manifesteren, is er nergens een muziek ontstaan
welke zoals deze de afmetingen suggereert en de volheid van het heldere hemelgewelf
bij dag of bij nacht.
Te midden dezer uitgestrektheden laat Berlioz zijn hoorder langer dan een half
uur vertoeven. Hij raakt niet vermoeid. Steeds wordt zijn adem vrijer. Hij duizelt
nooit in die verhevenheid. Hij leidt hem achtereenvolgens naar elk der vier
windstreken van de menselijke aandoeningen: de verrukking, de smeking, de
ontsteltenis, het betrouwen, en met zó wonderlijke zekerheid dat de gewaarwording
van een lichtend uitspansel, van firmamentele hoogten even sterk, even natuurlijk is
in een tumult van klank als in een ruisende stilte. Hij veroorzaakt deze extreme
indrukken door de eenvoudigste middelen en alles schijnt zo gemeenzaam, zo
onbedacht, dat men het Te Deum van Berlioz zonder het te verkleinen (integendeel!)
zou mogen karakteriseren als een immense volkszang, uit alle mensen opvliegend
van de aarde.
Wie door muziek een gelijke sensatie zou willen ondervinden als het uitzicht op
de tinnen van een tempel waar men de heerlijkheden overziet der wereld, als het
uitzicht van Montmartre b.v. over de bewoonde onmetelijkheid van Parijs en heel
dat onschatbare universum, die had moeten gaan luisteren naar het Te Deum van
Berlioz. Sinds jaren en jaren kwam dit bijna ongelooflijke meesterstuk hier niet op
een programma. Ik mag gerust zeggen, dat niemand het kent. En onbekend is altijd
onbemind, bij de burgers niet minder en niet meer dan bij de buitenlui.
Theo van der Bijl, die nu en dan, wanneer hij zich zijn jeugd herinnert, niet afkerig
is van gewaagde, excentrieke, maar prijzenswaardige ondernemingen, heeft dat
grandioze werk uit de vergetelheid te voorschijn gehaald. Hij doet wat hij kan.
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Vandaag dirigeert hij een aantal zangers, die zich verzamelden onder de titel van
R.K. Hoofdstadskoor. Een naam waar weinig muziek in zit. Zij doen wat zij kunnen,
en zingen meestal aannemelijk, uitgezonderd de jongens, die zo van de straat schenen
te komen, waar enkel lawaai is en gekrijs.
Maar ondanks zulke hindernissen, en hoewel het onzinnig is om zelfs van een
goed orkest als het Utrechtse te verwachten, dat het een totaal onbekende partituur
na een paar repetities dragelijk speelt, gaf de opvoering mij het geloof aan een genie
welks muziek nog gelden zal, wanneer de tijden vervuld zijn.
Dan zou dit Te Deum kunnen klinken op een festival, waar alle middelen
beschikbaar zijn voor een doel dat Berlioz slechts dromen kon.

De Consul
Muziek van deze tijd
Na al wat er sinds 1 Maart 1950, datum der première te Philadelphia, geschreven is
over The Consul, heeft de Vara het uitstekende idee gehad om de eerste grote opera
waardoor Gian-Carlo Menotti wereldberoemd werd, radiophonisch ter uitvoering te
brengen in concert-vorm. Wij kunnen ons nu een persoonlijk oordeel vormen
betreffende een werk dat overal waar het vertoond is, de diepste indruk maakte op
de hoorders, maar slechts een getemperde waardering vond (enkele uitzonderingen
daargelaten) bij de critiek. Laat ik daarom direct zeggen dat zowel de tekst, eveneens
van Menotti, als de muziek, mij sterk bewogen heeft en aangegrepen, hoewel een
opera in een studio, en zonder toneel, onvermijdelijk de helft harer werkingsmiddelen
verliest. Dat niettemin de intrinsieke bedoeling van de dichter-componist zo duidelijk
en zo electriserend doorkwam, danken wij voornamelijk aan Eduard Flipse die het
geheel leidde met een even zuiver instinct voor de dramatische, de lyrische, de
muzikale als de algemeen-menselijke hoedanigheden, welke Menotti's partituur
verheffen tot de rang der meesterstukken. Ook deze erkentenis moest mij van 't hart
alvorens een onderzoek te beginnen naar de zin onzer indrukken.
Allereerst dan: Ziehier eindelijk weer een tragedie, een opera die niet speelt in de
oudheid, niet in de mythologie, niet in de legende, niet in het sprookje, niet in de
historie, niet in een of ander exotisch land, doch in onze eigen tijd, in onze
onmiddellijke omgeving, in onze dichtste nabijheid. Wagner beweerde (ondanks de
Figaro van Mozart, de Fidelio van Beethoven) dat er geen muziek te halen valt uit
de rechtstreekse realiteit. Ofschoon hij zich vergiste, kreeg hij van iedereen gelijk.
Behalve van Charpentier en zijn Louise. De tweede (na vijftig jaren!) die hem een
zonneklaar dementi toedient is Menotti. Misschien zou ik nog Traviata kunnen
noemen, Paljas en Cavalleria Rusticana; misschien nog Carmen. Maar deze vier
spelen reeds op een afstand en in de romantiek; zij lopen niet door dezelfde straten,
hebben niet dezelfde sensaties als wij, gewone mensen. En al tellen wij ze mee, toch
mag men Menotti rekenen onder de zeer weinigen die de buitensporigste moeilijkheid
welke een componist zich kan stellen - de dagelijkse atmosfeer als bron van inspiratie
en ontroering - hebben aangedurfd en bevredigend (tot onze complete voldoening)
hebben bedwongen.
Hier past een getrouwe samenvatting van De Consul.
Op een kamer ener ongenoemde stad van een ongenoemd land, wachten een jonge
vrouw, een grootmoeder en een kind in de wieg, iemands terugkeer. Het is laat in de
nacht. De vensters staan open. Uit een café van de straat dreint een verliefd Frans
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chanson. Plotseling komt John Sorel binnengestrompeld. Wij zullen niets over hem
weten dan dat hij is ‘a lover of freedom’, en dat hij houdt van die jonge vrouw,
Magda, van zijn oude moeder en zijn kind. Tijdens een verboden bijeenkomst is hij
overvallen door de politie en kreeg een kogel. De vrouwen verplegen de wonde en
verbergen John op de zolder. Met een bons tegen de deur verschijnt een Geheim
Agent en twee dienders in burger. Verhoor. Huiszoeking. John wordt niet ontdekt.
Maar zijn laatste kans is de vlucht. Over de grens. Met zijn vrouw spreekt hij af dat
zij hulp zal vragen op het Consulaat en dat er een ruit zal worden ingegooid als er
nieuws is. De innerlijke tonaliteit der muziek bij deze scènes ligt besloten in de
woorden der grootmoeder: ‘Oh, God! How long must women cry over man's destiny?’
En in de tekst van 't afscheid: ‘Now, o lips, say good-bye. The word must be said,
but the heart must not heed.’
De volgende morgen in de wachtkamer van het Consulaat. De machtige Consul
zelf (evenals sommige figuren van Kafka) zullen wij niet zien. Enkel zijn secretaresse,
die de formulieren uitdeelt, welke moeten worden ingevuld. Altijd nieuwe formulieren.
Het resultaat is nooit voor vandaag, altijd voor later. Die dag zijn er vijf aanvragers
om een visum. Elk vertelt een geschiedenis. Allen, ook Magda, worden afgescheept
door de onverbiddelijke secretaresse, tweede symbool van een harteloos bestuur in
de trant van Kafka. De lucht der wachtkamer is getypeerd door een steppend refreintje
zoals er over de hele wereld ronddolen in elk brein. De tekst van het quintet, waarmee
de scène sluit, geeft de grondtoon der stemming: ‘In endless waiting-rooms the hour
stands still. The light goes pale and thin, the heart is dead. We wait for ever. The
answer comes to late or death to soon. Oh, give us back the earth and make us free.
It is God's gift to me. Oh, let all flags be burned and guilt be shared.’
Tweede bedrijf, een maand hierna, in de kamer der Sorel's. Avond. Niets is veranderd.
Uit het café klinkt hetzelfde Franse chanson. Geen nieuws van John, en Magda ten
einde raad. Het kindje is ziek. Grootmoeder probeert het op te monteren met malle
wijsjes. Zij zingt een wiegeliedje. In een visioen ziet Magda haar man, gewond en
bebloed. Samen voeren zij een schrijnend gesprek. Er wordt een ruit ingeworpen.
Bijna tegelijk verschijnt de Geheime Agent. Hij belooft Magda hulp in ruil voor de
adressen van Johns kameraden. Zij jaagt hem weg. Dan komt de glazenmaker vertellen
dat John nog in de bergen zwerft. Terwijl zij overleggen wat te doen, sterft het kindje
zonder een zucht. Ook de grootmoeder is gebroken. Aller leed dringt samen in de
eerst elegische, dan tragische intonaties van een zeer poignant orkestraal tussenspel.
Zonder onderbreking gaan wij over naar het Consulaat en zijn steppend refreintje.
Dezelfde sollicitanten. Een hunner beweert een beroemd tovenaar (‘magician’) te
zijn. Omdat hij geen papieren heeft, zal hij de Secretaresse zijn identiteit bewijzen
door zijn kunst. Hij is zeer geestig, komiek, sarcastisch en beminnelijk. Om te
beginnen goochelt hij een duif uit zijn handschoen. Dan gaat hij ieder der bezoekers
beurtelings hypnotiseren. Hij suggereert hun een prachtige balzaal. ‘How you'd love
to dance with your loved one!’ En elk begint te dansen met een geliefde, die
onbereikbaar is. Op een simpele muziek, zo onbeschrijfbaar liefelijk dat ik in dit
soort als punten van vergelijking niets ken dan het Menuet uit Don Juan en het
Chinese Paviljoen uit Mahler's Lied von der Erde. Zij duurt lang genoeg om de illusie
te scheppen ener gelukkige wereld. Wanneer de Secretaresse die betovering verbreekt
en Magda wederom papieren vraagt, vaart de opgejaagde vrouw uit in een lyrische
klacht: To this we've come: that men withhold the world from men. No ship nor
shore for him who drowns at sea. No home nor grave for him who dies on land. To
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this we've come: that man be born a stranger upon God's earth, that he be hunted
without the hope of refuge.’ Na een dramatische imprecatie tegen Consul en
Secretaresse culmineert haar zang in een profetische vervoering: ‘Oh! the day will
come, I know, when our hearts aflame will burn your paper chains.’ Uitgeput waggelt
zij terug naar haar plaats. Zij wordt aangeroepen door de Secretaresse: ‘De Consul
heeft een gewichtig bezoeker. Zodra hij weg is kunt u hem spreken. Ik geloof dat hij
juist weggaat.’ Achter het glazen paneel der deur ziet men de sinistere schaduwen
van twee mannen minzaam afscheid nemen. Uit de geopende deur komt de Geheime
Agent, en Magda valt in zwijm.
Derde bedrijf. Kort, klagend voorspel, lento doloroso. Enkele dagen later en weer
op 't Consulaat. Magda wordt opnieuw afgewimpeld. Een der sollicitanten echter
krijgt haar visum, en samen met de Secretaresse zingen zij fluisterend een duet van
spokige, griezelend-broze onwezenlijkheid: ‘De zeeën kunnen droog en de zon koud
worden but one must have one's papers.’ Onderwijl rent de glazenmaker binnen, op
zoek naar Magda. Haastig verwittigt hij haar dat 't John niet lukte de grens over te
steken, dat hij hoorde van het dode kind, de gestorven moeder, en terug wil naar zijn
vrouw. Dit kan niet, dit mag niet. Magda schrijft hem een briefje dat hem zal
tegenhouden. Good-bye zeggen haar lippen. Als zij hopeloos wegsnelt, heeft zelfs
de Secretaresse een neiging tot meelij. De avond daalt en 't is sluitingsuur. Opeens
rent John de hall binnen met een geweer in de hand. Hij vraagt toevlucht. Buiten
hoort men blaffende commando's. De Geheime Agent en zijn twee dienders stormen
op. De Secretaresse doet volgens de reglementen een kleine poging tot verzet, maar
John, murw geworden, laat zich ‘vrijwillig’ meenemen, en men belooft hem dat hij
zijn vrouw zal kunnen opbellen in 't hoofdkwartier.
Een verscheurende orkestrale klaagzang, gevolgd door een langzame, trieste
militaire mars, leiden naar het laatste toneel. Magda, geheel ontzind, is alleen in haar
donkere, lege kamer. Al slaapwandelend stopt zij met kleren de spleten dicht van de
deur, mompelend ‘I never meant to do this. Forgive me, John. Oh, God, forgive me.’
Zij gaat zitten, sluiert zich met de sjaal der oude moeder en draait een kraantje open
dat men hoort suizen uit wonderlijk gemengelde klanken van het orkest. Een wand
der kamer verdwijnt, waarachter alle figuren van het drama opdoemen, zoals Magda
ze gekend heeft. Op de melodie van de militaire mars zingen de bezoekers van het
Consulaat: ‘Lo, Death's frontiers are open. All aboard!’ Eerst heel zacht. Eensklaps
opschreeuwend: ‘Horizons! Horizons! There's no guard to bribe or beg. Death's
frontiers are free.’ Opeens treedt de tovenaar naar voren en roept ‘Choose your
partner. The dance is on.’ In 't tempo van een valse lente, deels orkestraal, deels
gezongen, ontwikkelt zich rondom Magda een wals, half-schimmig, half-plechtig,
vriendelijk, strelend, teder, verrukkelijk. De verschillende fasen van Magda's
zieltoging worden tijdens de dans uitgebeeld met de intuïtie van een psycholoog. Als
haar bewustzijn wegschemert, verzinken de figuren, fluisterend ‘Horizons! Horizons’.
Er is niets meer hoorbaar dan het kreunen van haar adem. Plotseling ratelt driemaal
de telefoon. Zij luistert nog, strekt even de hand uit en kruiselings valt zij slap over
haar stoel. Haar laatste gedachte wordt vertolkt door het orkest. Het is de melodie
van de woorden: ‘Oh! the day will come, I know, when our hearts aflame will burn
your paper chains.’
Wie van 't vak is, kan meten hoeveel bewondering, verbazing, verrassing Gian-Carlo
Menotti verdient voor de nooit falende trefzekerheid, waarmee zulke schijnbaar
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onlyrische situaties zijn getransformeerd in muziek. En wie zich bovendien herinneren
wil hoeveel honderden opera's er de laatste veertig jaren mislukt zijn na een ephemeer
bestaan, en begraven bleven onder stapels kransen, zal de opkomst weten te waarderen
van de eerste componist na Puccini, die de dramaturgische fantasie en de emotionele
macht bezit der grote meesters. De nette collega's van de fuga en de sonate-vorm
zijn altijd jaloers geweest op Puccini. Er is veel kans dat zoiets weer gebeurt met
Menotti, want ieder die zich sinds een kwart eeuw met een opera op de planken
gepresenteerd heeft, (Strawinsky vooral niet uitgezonderd) wordt door Menotti van
de baan gecomponeerd. Nog één, nog twee werken gelijk De Consul, en hij kan
gevierd worden als de redder van een kunstvorm die op sterven lag.
Wat mij betreft, ik heb voor de twee-enige kunstenaar Menotti - toneelschrijver
en componist - de hoogste bewondering. Ik zet het onverschillig wie te doen om voor
de sfeer ener kale, kille wachtkamer een leidmotief te vinden dat even raak is, even
insinuerend, even onvergetelijk als het zijne. Ik zet het onverschillig wie te doen om
elk der bezoekers van die wachtkamer even typisch en bovendien boeiend te
karakteriseren als Menotti dat lukte, en op de koop toe de Secretaresse en een
onmenselijk systeem. Ik zet het onverschillig wie te doen om die bezoekers te
verenigen in een terzet, een kwartet, een kwintet, waarvan de muziek zo doelmatig,
zo meeslepend, zo natuurlijk opbloeit dat men de hele onmogelijke omgeving erdoor
accepteert en vergeet tegelijk. Ik zet het iemand te doen om te midden der hedendaagse
ongelovigheid nog zulk een wiegelied te componeren, waarvan de expressie even
zuiver en echt is als innig en doordringend, als nieuw en origineel. Ik zet 't
onverschillig wie te doen om in een enkele opera zoveel hunkering en huivering,
zoveel lief en leed te vertolken van het menselijk hart in melodieën, in klanken aan
welker waarachtigheid niemand ontsnapt. Daarvoor is een genie nodig, een genie
gelijk er zich sinds dertig jaar geen meer openbaarde. Bij alle lof en dank verschuldigd
aan zulk een zeldzaam genie, behoort aan Menotti de eer en de roem dat hij tot
dusverre de enige componist is geweest die luisterde naar de stem van millioenen
tijdgenoten. Wie hetzelfde of ongeveer hetzelfde overkwam als aan John en Magda.
Of van millioenen die het bijwoonden. In de ganse muziek zouden hun deernis, hun
moed, hun offer, hun verwachting, hun lijden geen merkbaar spoor hebben nagelaten,
wanneer Menotti zich niet om hen bekommerd had, terwijl alle overige componisten
zwegen, dilettantiseerden te midden van het omringende wee, of hun gewaarwordingen
verhulden achter ondoorzichtige abstracties. De Consul is in opperste graad klank
van deze tijd, van onze aarde. Qua technicus evenaart Menotti alle modernen. Qua
kunstenaar overtreft hij hen allen, omdat hij de enige is die aan het moderne idioom
leven wist in te blazen, warm, onstilbaar, smartelijk, en dikwijls ook verrukkend
leven.
Tenslotte heb ik nog hulde te brengen aan de musici die bijdroegen tot het welslagen
der onderneming van de Vara. Greet Koeman zong zo overtuigend, dat ik niet twijfel
of Magda zou op de planken de grootste rol worden harer carrière. Annie Hermes,
als Moeder was in gelijke mate indrukwekkend. Léon Combé (John Sorel) is een
baryton die bij de beste zangers van opera- en concertzaal niet achterstaat. Nel de
Boer heeft het bijna doorlopend parlando der Secretaresse zeer bekwaam en vernuftig
weten te variëren. De Geheime Agent van Guus Hoekman trof in het harde, het sluwe,
het gluiperige de juiste toon van dat personage. De vijf sollicitanten van het Consulaat,
allen goede zangers, gaven door hun voordracht een uitstekende karakteristiek aan
elk der onderling zeer verscheidene typen: Frans van de Ven als Kofner (hij was
tevens belast met de kleine partij van Assan, de glazenmaker), Elisabeth Lugt als
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Foreign Woman, Anneke van der Graaf als Anna Gomez, Clementine Oomes als
Vera Boronel, en John van Kesteren als Tovenaar. Het orkest van de Omroep, met
de pianist Cor van Boven, speelde uitmuntend en met buitengewone toewijding. De
vertaling van Arie van Nierop scheen mij zeer zingbaar en verliep vloeiend.
De uitvoering was het grote werk waardig.

De Merlijn van Pijper
Het is vreemd dat Pijper, die gedurende lange tijd aan de muziek de macht ontzegde
om ‘buiten-muzikale’ dingen te verklanken, in zijn laatste levensjaren een paar
begrippen bij het compositorisch ambacht betrokken heeft, welker samenhang met
de kunst der tonen nauwelijks gunstiger geacht kan worden dan een los en willekeurig
bijvoegsel. Terwijl hij zijn tweede opera Merlijn schreef, die hij onvoltooid achterliet,
schijnt de astrologie en een sector van de Kabbala (de symboliek, de mystiek der
getallen) een doorslaande invloed bij hem uitgeoefend te hebben op de functies
waarmee een musicus concipieert. Merlijn moest twaalf taferelen tellen, verdeeld in
drie bedrijven van elk vier episoden. Ieder der taferelen stond in een teken van de
Dierenriem en zij volgden elkaar in de gebruikelijke astronomische rangorde (Ram,
Stier, Tweelingen, etc.) met behoud van hun astrologische, esoterische zin. Elke
groep van vier taferelen symboliseerde daarenboven de elementen Vuur, Aarde,
Lucht en Water. De tekens van de Dierenriem bepaalden de toonsoorten (Ram is e
groot) en de structuur der taferelen werd afgemeten in onderlinge verhoudingen van
cijfers. De vierde episode b.v., spelend in de Kreeft (terugloping naar het verleden)
bevat 365 maten, zoveel dagen als er in een jaar gaan, met toevoeging ener maat rust
voor het schrikkeljaar. En 't schijnt dat Pijper nog verschillende andere vernuftige
complicaties verzon om zich de arbeid te verzwaren of te verlichten.
Het vreemdste is dat wij niets bemerkt hebben van deze ingewikkeldheden onder
het luisteren naar die occultistische Merlijn, waarvan de Rotterdamse afdeling der
Kon. Ned. Toonkunstenaars Vereniging op Zaterdag 7 Juni de première gaf in
concertvorm. Ik geloof zelfs dat wij er niets van geweten noch gegist zouden hebben
als dr J. Daniskas, die in ‘Mens en Melodie’ een grondige analyse publiceerde van
de partituur, zich had beperkt tot de enkel-muzikale gegevens en de onthulling van
Pijpers irreële ondergronden bewaard had voor zichzelf. Een dergelijke
onnaspeurbaarheid van het versluierde vakgeheim getuigt zonder twijfel van
buitengewone technische vermogens. Men constateert met verwondering dat de
stroom der muziek, zo streng geleid, zo eng gekanaliseerd, toch nog vrij en
onbedwongen vloeit. Maar tevens brengt die onmerkbaarheid der verborgen factoren
de hoorder in een zonderlinge verwarring. Gaandeweg immers, te weinig of geen
enkel onderscheid ontdekkend tussen Ram, Stier en Tweelingen, tussen Leeuw en
Maagd, vraagt hij zich af: Waartoe diende zoveel discipline en geslotenheid? En ten
laatste: Waarom had zoveel zelftucht en zo menigvoudig mysterie zulk een geringe
uitwerking op de gang der zaken, op hun verschijning en bovendien op de uiting
hunner essens, de expressie? Want als niemand zal durven beweren dat Pijpers Merlijn
zonder expressie is, niemand ook, dunkt me, zal kunnen ontkennen dat de expressie
van Merlijn zich ontwikkelt in te eenvormige banen. Het orkestbeeld, altijd magistraal,
boeiend, en, in abstracto beschouwd, perfect, wisselt zelden. Het is bijna
onophoudelijk compleet. Het globale accent, zeer pakkend, cirkelt bijna onveranderlijk
rondom een pool van woelende onrust, heftige, ongedurige bewogenheid. Het
algemene coloriet kan worden aangeduid als fosforiserende gloed in sombere, donkere
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nuances. Ook de hoofdpersonen, Merlijn de Tovenaar, de fee Viviane, koning Arthur
en de vele overigen, blijken ternauwernood gedifferentieerd. Zij kregen geen typischer
relief dan de kleur hunner stem en Pijper schijnt met voorbedachte rade de beschikbare
middelen tot plastische individualisering van een karakter te hebben vermeden. Als
't ware in hypnotische toestand drijven zij mee op de staag wervelende golven van
accoorden, thema's en rhythmen.
Ik huiver ervoor om bij zulk een opbouw die haast blindelings volbracht schijnt, een
keus te doen, een mening te hebben. Plotseling immers knapt hij af, na een enorme,
opjagende climax, en de rest werd stilte. Pijper kon het werk niet beëindigen, en ook
Vestdijk, zijn librettist, bleef steken waar de componist stokte. Wij zullen dus nooit
weten, hoe de onderbroken symphonie geëvolueerd zou hebben, en hoe het
ongeschrevene ons uitzicht op het geschrevene had kunnen wijzigen.
Vermoedens zijn mogelijk, maar geen enkel bewijsbaar. Zoals de Merlijn echter
begonnen was, en geduurd had, een onmetelijk uur lang (dat beduidt anderhalf jaar
arbeid) en ophield, met die constante, heimelijke verbolgenheid, hortend, stotend,
met die hijgende, zwoegende adem, vol verzwegen wrok, onder een benauwende,
lichtloze, zwavelachtige lucht, zo kon Pijper onmogelijk doorgaan, en het kan niet
anders of hij heeft dit gezien. Uit de data mag men afleiden, dat het niet de dood was
welke zijn componeren stopzette, niet de ziekte, doch een hogere verhindering,
waarbij hij machteloos stond. Het eerste bedrijf werd gecomponeerd van 1 Aug. 1940
tot 31 Juli 1941. Juist een jaar, de omloop door de Dierenriem. De laatste maat, op
de helft van 't tweede, noteerde hij in '43. Hij had nog vier jaar voor zich. Doch de
innerlijke horizon wilde niet opklaren. Wanneer hij terugblikte, zoals wij nu, kon hij
zien hoeveel overvloediger, bezetener en bezittender, de Merlijn was dan Halewijn,
hoeveel natuurlijker en brandender, ondanks de opgelegde kluisters. Een meesterstuk,
vast en zeker, een meesterstuk nog in de duisterste uren, terwijl het hart veeg is en
dor. Hoe dikwijls moet hij de uitweg gezocht hebben, die onvindbaar bleef!
Er was een moment dat niemand ooit vergeten zal die het bijwoonde: Het deeltje
der minuut toen de hand van Eduard Flipse eensklaps verstramde in de ruimte, omdat
te midden ener maat de hand van Pijper naar deze bladzijde niet was teruggekeerd.
Men voelde instinctief dat zulk een stilstaande seconde aangreep, wijl alle vorige
indrukken sterk genoeg waren geweest om zich te verzamelen in dat onbeweeglijk
ogenblik. De hele uitvoering had de nobele kwaliteiten van een herdenking, een
eerbetoon en een technisch uiterst verzorgde weergave. Gelijk Flipse een dermate
ingewikkelde partituur domineert met verbluffend gemak, zou er misschien wel een
ander dirigent te vinden zijn bij ons, maar geen tweede die zich met zoveel bezieling,
hartstocht en congeniaal begrip overgeeft aan de muziek. De voorbereiding van
Merlijn moet ontzaglijk veel moeite gekost hebben en tijd. Het Rotterdams orkest
en alle solisten, zelfs de anonieme vazallen van het onstuimige slot-tafereel, waren
bewonderenswaardig. Ik noem Caspar Broecheler omdat hij verreweg de zwaarste
taak had en er zich kranig doorheen sloeg. Ik noem Corrie Bijster, Annie Hermes,
Wiebe Drayer en Anton Eldering omdat zij na de buitensporige inspanning welke
Merlijn van hen vergde, in het glorieuze Te Deum van Diepenbrock, waarmee de
avond eindigde, het homogeenste, het zuiverst afgestemde, het ideaalste solo-kwartet
vormden, dat ik sinds dagen van olim gehoord heb. Misschien kan alleen Flipse dat
zo nauwkeurig afwikken. Maar hij bewees (ook met zijn koor) dat in Rotterdam meer
kan dan hier in Amsterdam.
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Ieder het zijne:
Bij de uitvoering van De Consul is Nel de Boer wegens ongesteldheid op 't nippertje
vervangen door Toma Tadens, aan wie dus de lof toekomt welke de voordracht der
secretaresse verdiende.
Deze wijziging was voor de microfoon bekend gemaakt met een te zachte stem
om in de Studio te worden gehoord.

Een Onvoldragen Symphonie
Terwijl Bertus van Lier, tezamen met de danseres-choreografe Sonia Gaskell, tijdens
de jaren 1944-'45 (toen o.a. de hongerwinter woedde) plannen ontwierp voor een
ballet dat ‘Katharsis’ zou heten - ‘Reiniging’ of ‘Purgatie’ - bevond menigeen zich
op de grenzen, en zelfs er over, van een toestand welke de medici aanduiden met de
termen hyperaesthesie, hyperreflectiviteit, hypersensitiviteit, waarbij de vaagste, de
flauwste evocatie van een idee of van een ding voldoende was om het ganse
organisme, met al zijn zenuwen, tot trilling te brengen.
Uit deze omstandigheden, vermoed ik, is te verklaren, dat het scenario van het
gedroomde ballet niet alleen naïever en simpelachtiger, doch daarenboven
beweginglozer, lomer en zwakker uitviel dan redelijkerwijzer verwacht mag worden
van iemand die het gebeurde en het gebeurende, waaronder bijna ieder en alles
verging, poogde te figureren door de personen ener handeling.
Men kan zich voorstellen dat de twee auteurs, belaagd, uitgeput, verkleumd in een
kamer zonder vuur en licht, zonder eten, alleen reeds bij de eenvoudigste vermelding
hunner voornemens gesidderd en gegloeid hebben, als waren zij in de trance van de
inspiratie. Men kan zich voorstellen dat het meest abstracte, het meest conventionele
symbool hun voldoende scheen om bij ieder die het later op de planken zou ontmoeten
dezelfde gewaarwordingen te wekken van rilling en gruwen.
Zo kwamen zij er toe om ‘Het Kwaad’ te kiezen als protagonist. Maar zij vergaten
hun hoofdpersoon te karakteriseren. Hij tuimelt uit de lucht als een klopgeest, die
wij a priori hebben te aanvaarden, zonder meer, met het misbaar dat hij maakt. Wij
kunnen dat niet, wij denken er zelfs niet aan. Want de auteurs vergaten eveneens om
ons, toehoorders, toeschouwers, die op 't ogenblik in een zeer gewijzigd, zeer
verwijderd verband leven met ‘Het Kwaad’, eerst weer terug te leiden naar de
gemoedsgesteltenis, waar dat kwaad, met al zijn kwellingen, ons inheems leek,
gemeenzaam, en verbijsterend.
De diverse bijpersonen, tegen wie Het Kwaad van leer trekt, verscherpen nog het
onwezenlijke, het schematische, het oninteressante zijner verschijning. Elk dezer
symbolische personages, genomen uit de maatschappij, wordt ten tonele gevoerd
alsof er geen vuiltje aan de lucht is en blijft in die situatie van onbewolkte hemel tot
hij geknakt wordt en verdwijnt. Als eerste de melancholieke ‘Idealist’. Voorts het
roekoelerende ‘Echtpaar’. Vervolgens de banale zwerm van hossende ‘mannen en
jonge meisjes’. Hierna de berceuse van ‘Moeder en Kind’. Verder het mummelende,
kreunende ‘Oude Vrouwtje’. Daarop ‘twee dansende kinderen’. Weer het oude,
sukkelende mensje, gecontrapunteerd door het jolig kinderdeuntje. Voor de tweede
keer een verliefd koppel, de een coquetterig pastoraal, de ander heldentenor.
En nu pas, veel te laat, ontwaakt er enige bewustwording, een spoor van verweer,
van opstand bij de modellen dezer aardige, snoezige genrestukjes. Tot dan toe had
‘Het Kwaad’ gefungeerd als een soort deus ex machina, in de gedaante van een
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vogelverschrikker, waarvoor ieder wegstuift, gelijk mussen en spreeuwen, zodra hij
het minste gerucht maakt. De huiselijke tafereeltjes inderdaad worden van elkander
hoogstens gescheiden door kleine onderbrekingen (een boem, een snauw, een gil)
of motievische toespelingen, juist lang genoeg om de booswicht inderhaast te
signaleren, altijd te kort, en ook te simplistisch, om een kijk te krijgen op zijn middelen
en een indruk van zijn macht. Eerst wanneer ‘het meisje’ de strijd ermee aanbindt,
wordt dat spook minder hersenschimmig, zonder te impressioneren nochtans, hoewel
het meisje verliest. Als ‘de jonge held’ toesnelt (een beetje over tijd) en de worsteling
hervat, kiezen wij ternauwernood partij. Alles lijkt afgesproken werk, doorgestoken
kaart; vooral de uitslag. Geen van beide duellisten zet onze eigen passies in beweging.
Wij zien toe als bij een middelmatige match. De jonge held, ‘de Bevrijder’, bevrijdt
dan ook niets. De gesneuvelde personages der vriendelijke, knusse taferelen worden
stilletjes, liefelijk, maar zonder uitzicht ten grave gedragen. De auteurs ontwijken
de kapitale moeilijkheid: Er herrijst geen nieuwe wereld. Niet eens de ijle strepen
van een dageraad doorglimmen de zachte, donkere nacht. De handeling eindigt met
een moede, rouwige klaagzang. Van ‘Katharsis’ kan daarom geen sprake zijn, in
zoverre een reiniging, een purgatie, ook een gevoel van opluchting behelst, zoals
Aristoteles meende, die de term uitvond.
Natuurlijk is deze samenvatting van het scenario sterk gekleurd door de naklank
welke de muziek bij mij heeft achtergelaten. Wederkerig zullen concept en bewerking
elkaar altijd beïnvloeden. Apart beschouwd heeft elk der primitieve gegevens van
dit ‘symphonisch ballet’ een inhoud die mag gelden voor onomvatbaar, onmetelijk.
Dat openbaart zich reeds bij de aanvangsmaten der compositie. De muzikale expositie
van ‘Het Kwaad’, ofschoon drieledig, drievuldig van thema, gelijk sommige godheden,
is te ontoereikend voor de hoorder om zich niet af te vragen of de hoofdfout van de
muziek ligt in de illusie dat een idee als ‘Het Kwaad’ door muziek kan worden
verzinnelijkt. Ik geloof het niet. Wij kunnen hoogstens de impressie vertolken van
iets kwaads. Maar zelfs hierin slaagde Bertus van Lier met geen enkel zijner drie
thema's, waarvan elk zonder de minste twijfel een groot aantal verschillende
interpretaties veroorlooft die generlei verwantschap hebben met ‘Het Kwaad’.
Daarmee valt de ganse opzet. Bij ieder optreden van een der kwaad-bedoelde thema's
staat men voor dezelfde hinderlijke twijfel: ‘Gaat wegens die paar onschadelijke
noten alles te gronde?’ Een opmerking gelijk deze, welke onafwendbaar is, - ‘Het
Kwaad’ zal steeds beneden de maat blijven - devalueert, ontwricht de hele rest. Wat
velt ‘de’ Idealist’? Nauwelijks een knip voor de neus. Wat is zijn muzikale
omschrijving dan waard? Niet veel, inderdaad. En aan deze diminuerende
wisselwerking ontkomt geen enkele episode van dit ballet.
Zijn de overige tekorten der muziek onafscheidelijke consequenties van het labiele
uitgangspunt, of spruiten zij voort uit de intrinsieke natuur van de componist? Het
melodische signalement van niet een der acterende personages ontving, uit de handen
die het schiepen, de gave der onverwachtheid. Zij wortelen altijd in het bekende,
nooit in een geheim of in hantering van het geheim. De meesten zijn terug te brengen
tot de gezellige sfeer der biedermeijers en hun magnetisch veld is te beperkt. Met de
melodie van ‘Het Echtpaar’ o.a. had Mendelssohn een Lied ohne Worte kunnen
componeren. Het thematisch materiaal van het tafereel ‘Mannen en jonge meisjes’
hoort wegens zijn gemeenplaatsen overal thuis, op voorwaarde dat de componist
gelijk Mahler het vermogen bezit om platte algemeenheid te transformeren in feeërieke
alleenheid. Bertus van Lier heeft dat genie misschien, maar gebruikt het niet. Te
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dikwijls vergenoegt hij zich met een gemakkelijke eerste impuls, en graaft niet dieper.
Wanneer hij goed van wal steekt, gelijk b.v. in de wijd-gewelfde melodie, welke de
‘nazang der stervenden’ vergezelt, dan verdoolt hij toch weer in de denk-gewoonte
van een vroeger meester (cijfer 592 tot 596), waar hij zijn eigen toverkring verbrijzelt.
Menigmaal overkomt hem dit ongeval. Het schijnt hem voornamelijk te ontbreken
aan een strenge wil tot zelfcontrôle. Met dezelfde techniek waarmee hij ‘De worsteling
van het meisje’ componeerde als een teleurstellend voorbeeld van langdradige
ondoeltreffendheid, ware deze passage gelukt, wanneer hij zich in zijn muzikale
wandel nauwlettender had overwaakt. Enkel bij het navrante slot weken de bezwaren.
Daar is hij op zijn best, in zijn grondtoon wellicht, en indrukwekkend. Maar met een
katharsis had dat niets te maken.
Als conclusie ener onverbloemde critiek mag gezegd worden, dunkt me, zelfs met
onderstreping, dat ik Bertus van Lier, alle bedenkelijkheden ten spijt, houd voor een
echt musicus, een onzer weinige echte componisten, die dicht genoeg staat bij de
bron der muziek om het zuiverste van hem te eisen, het meeste. Wanneer ik mijn
erkentelijkheid betuig aan Rafael Kubelik en aan het Concertgebouworkest voor de
aandacht en de zorg die zij gewijd hebben aan ‘Katharsis’, dan is dit geen geijkte
formaliteit, maar uiting van respect ten opzichte hunner verdienste jegens een
kunstenaar, wiens mogelijke ontwikkeling vertrouwen wettigt.

Nog twee tekorten aan muziek
Over geen enkele hedendaagse componist is er sedert ettelijke jaren zo geestdriftig
bewonderend geschreven en gesproken als over Bela Bartok. Na zijn dood, in 1945,
verschenen reeds drie biografieën, en zijn recente panegyrist, Henri Geraedts1), heeft
drie pagina's nodig om alle punten van overeenkomst vast te stellen, welke Bartok
volgens het uitbundige koor zijner lofredenaars toont met Beethoven. Hij schijnt
hem zelfs te willen verheffen boven Debussy, want deze werkte tien jaar aan zijn
enige opera Pelléas et Mélisande, en zou haar helemaal herbegonnen hebben als de
kans hem gegund was, terwijl Bartok zijn enige opera Blauwbaard binnen enkele
maanden definitief kant en klaar kreeg. Op de koop toe zou die Blauwbaard
Strawinsky's Sacre du Printemps evenaren in belangrijkheid als historisch muzikaal
phenomeen.
Zulke overdrevenheden, die nooit steunen op zakelijke, redelijke argumenten, zijn
even gevaarlijk als buitensporig, omdat zij verwachtingen wekken, waaraan Bartok
nimmer zal kunnen voldoen. Zij zwepen op, maar bereiden ontgoochelingen welke
men later niet vergeeft. Zij brengen ons geen stap verder en bovendien riskeren wij
tegengehouden te worden door een schijnbaar doel dat later nutteloos blijkt. Zij
berokkenen tegenvallers die wij moeten bewimpelen onder nieuwe dithyramben,
waarbij men zich uitslooft en mismoedig achterblijft omdat zij zinledig zijn, onecht,
geveinsd. Zij verleiden tot kaduke normen, waaruit niets dan nadeel spruit. Zij schaden
zelfs Bartoks werkelijkheid, die bevredigt als men haar schikkelijk aanvaardt, maar
die men gaat wantrouwen als zij vermengd wordt met valse idealisering. En de reële
werkelijkheid is, dat Bartok tijdens de veertig jaren van zijn creatieve leven hoogstens
tien composities heeft gemaakt, die op enige afstand de vergelijking kunnen doorstaan
met het gemiddelde der grote meesters. De feitelijke werkelijkheid is, dat tot deze
tien composities onmogelijk gerekend kan worden de éénacter Bluebeard's Castle
(in 't Hongaars ‘A Kékszakállú Herceg Vára’), waarop de organisatoren van het
1) Béla Bartok door Henri Geraedts, uitgave J.H. Gottmer, Haarlem, 1952.
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Holland Festival, vermoedelijk onder invloed van Bartoks onbezonnen bewierokers,
een ruim deel hunner hoop hadden gevestigd.
Daar de meesten mijner collega's ook ditmaal niet zuinig met hun superlatieven
zijn omgesprongen, die het gebied van de waan uitbreiden en verdere vergissingen
bevorderen, kan ik misschien iets goeds doen door de evidentste fouten van
Bluebeard's Castle te vernoemen zonder omhaal.
Nu dan. Als toneelstuk is deze opera onbruikbaar, omdat er een vol uur lang niets
gebeurt op de planken dan het successievelijk openen der zeven deuren van zeven
kamers. Ondertussen dialogeren Blauwbaard en Judith, zijn laatste slachtoffer,
eindeloos op een tekst, die, te oordelen naar de Engelse vertaling, wel een zekere
rudimentaire poëzie bevat, doch niet de geringste psychologische ontwikkeling of
aanduiding. Bij het slot zijn wij even wijs als in 't begin. Wij hebben door een
deuropening de verschillende geheimen van Blauwbaard aanschouwd onder
romantische belichting. Maar omtrent de karakters der twee personen en omtrent
hun drijfveren blijven wij in een volslagen onwetendheid. Het exclusief statische der
uiterlijke handeling wordt bijgevolg nog verzwaard door het totale ontbreken van
innerlijke progressie. Reeds door de keuze van zijn libretto verraadt Bartok een
volkomen gemis aan kijk op de primaire eisen van het toneel.
De muziek welke hij bij deze trage en weinig gevarieerde prenten schreef, is
voornamelijk illustratief. Wat wij reeds zien, probeert hij bovendien ons te laten
horen. Hij voegt dus een tweede factor van bewegingloosheid bij de eerste. Soms
heeft hij treffende bekoorlijke invallen, zoals b.v. het kabbelen der golfjes van de
‘tranenvijver’, die zichtbaar wordt door de zesde deur, of het flonkeren van de
‘tovertuin’ der vierde deur. Dan echter komt ook het muzikale beeld weer niet van
zijn plaats en blijft als aan de grond genageld immobiel. Voor atmosferische
verschijnselen, gelijk licht en duisternis, of elementaire aandoeningen als Lovely,
lovely! vindt hij nimmer de equivalente intonatie en zelfs geen klank die er op wijst.
Wel daarentegen voor de sidderingen van Judith, doch zij zijn even stationnair als
het klotsen van de vijver. Voor het suggereren der pracht en praal van Blauwbaards
domein (vijfde deur) wist hij niets beters te verzinnen dan de massieve, pompeuze
imitatie van een koraal. Hier o.a. trad het electrische Hammond-orgel op, dat als een
bijzondere attractie der uitvoering was aangekondigd, en bedolf in een oogwenk
orkest, zangers en publiek onder lawinen van bazuinend geluid. Tussen haakjes:
dergelijke orgels bestonden nog niet in 1911, toen ‘A Kékszakállú Herceg Vára’
gecomponeerd werd.
De natuur dezer muziek is uitsluitend declamatorisch, parlando, recitatief-achtig
voor de twee zangstemmen, harmonisch, d.w.z. accoordisch, voor de orkestrale
begeleiding. Alle lyrische effusies worden gemeden, zelfs als de tekst luidt ‘Fabulous
wealth!’, ‘Oh! beautiful sight!’ of iets van die aard. Bartok's loftuiters menen dat hij
de ‘lyrische ontboezeming’, die zij gewoonlijk pathetisch noemen, met opzet ontwijkt.
Ik wijt het aan ingeboren schraalheid, psychische onmacht, ontoereikende vitaliteit,
goedgepraat met theoretische uitvluchten, gelijk voor de vos druiven zuur zijn die
te hoog hangen. Dat zou minder hinderen als Bartok er in slaagde zijn parlando, zijn
recitatief voldoende te variëren. Maar ondanks menige vernuftigheid in rhythme en
toon, blijft de hele spreekzang beperkt tot eruptieve exclamaties in divers tempo,
min of meer geagiteerd, en overal in wezen op elkaar gelijkend. Ook deze muziek
levert niet het bewijs, dat melodisch lyrisme onder een of ander voorwendsel verzaakt
kan worden zonder te vervallen tot armoede in expressie en vlakke monotonie.
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Wat de techniek betreft der accoorden, en de techniek der instrumentatie zal ieder
objectief en deskundig hoorder onmiddellijk bemerken, dat Bartok op dit gebied
niets uitvond (zelfs niet de windmachine), maar de verworvenheden en de
ontdekkingen van Richard Strauss tamelijk vroegtijdig assimileerde en behendig
geëxploiteerd heeft. Toenmaals, in 1911, in Hongarije, konden accoordische
vrijpostigheden en het orkestrale palet van Bartoks Blauwbaard nog de begrijpelijke
illusie wekken van originaliteit en expressionistisch vermogen. Niets echter is erger
aan slijtage onderhevig dan accoorden en instrumentale effecten, wanneer zij het
hoofdbestanddeel, de grondslag vormen ener compositie. Op deze regel maakt
Blauwbaard geen uitzondering. Een veelvuldig gebruik en misbruik van gelijksoortige
procédés heeft hun werking volkomen uitgeput en de kern der muzikale substantie
is te embryonisch, te nietig om het allengs ontstane deficit te compenseren.
Het spreekt vanzelf dat Bartoks degelijk ambacht een zeker respect verdient van
vaklieden. Doch deze eerbied behoeft niet te worden gecontinueerd tot aan de lasten
en de riskante gevolgen ener uitvoering. De vaklieden die zich hebben ingebeeld,
dat Bluebard's Castle muziek genoeg bevat voor een uitvoering in concert-vorm,
betuigden een gemis aan realiteitszin, waarvoor men zich moet hoeden. Met het
propageren van ficties is op de lange duur niemand gebaat. Op enkele kleine
mislukkingen na was de uitvoering in het Kurhaus van Scheveningen zeer goed.
Martha Lipton (Judith), die wij hoorden bij de Nederlandse Opera, overtreft zich
verre als concertzangeres. Otakar Kraus (Blauwbaard) evenaart zich in beide
kwaliteiten. Het Residentie-Orkest was zeer brillant en virtuoos. De vertolking
verdiende de hulde die zij ontving. Toch geloof ik dat Bartoks eenacter deze proef
niet overleven zal, tenzij met kunst en vliegwerk in meer dan half-lege zalen.
Een uiterst moeizaam treuzelend applaus bewees overvloedig dat ook La Danse des
Morts van Honegger een verkeerde keus geweest is.
Wij kenden het werk door de vertolking welke een jaar geleden Jan Out er van
gaf in Den Haag, en behalve enkele aanhangers door dik en dun van wat modern
lijkt, hebben weinigen gewenst dat holle, bombastische commentaar van bijbelcitaten
opnieuw te horen. Claudel, die door Gide vergeleken werd met een briesende,
snuivende stoomhamer, heeft zich in dit scenario overtroefd, en op de extravaganties
van een prekend dichter, stapelde Honegger de zijne met weergaloze plompheid en
koelbloedige uitbuiting van het meest melodramatisch gedonder en gedreun uit
pauken en trommen. Al wat voor boeman kan spelen om kinderen bang te maken,
komt er bij te pas. Het gaat te keer alsof wij analfabeten zijn die van toeten noch
blazen weten en in hun schulp hebben te kruipen voor zwarte piet. Want dat gebonk
en gerammel wordt door geen schijntje zelfs van idee geschraagd. Het is bot lawaai,
waarin niet eens een rhythme valt te onderkennen. Wanneer Honegger ten minste de
Franse volksliedjes die hij gebruikt in zijn eigenlijke ‘dodendans’ had kunnen
transponeren, moduleren naar een of andere sinistere, lugubere, macabere
gedachtenkring uit de bloeitijd van de heksenkeuken, zou men zijn Jehova als Jupiter
tonans misschien nog accepteren, hoewel met een glimlach. Maar die dodendans op
charmante, vrolijke wijsjes brengt het niet verder dan een jolige, ouderwetse kermis.
En als de componist hier een achtenswaardige dosis techniek toont, door deze aardige
deuntjes te koppelen aan de begrafeniszang welke Dies Irae heet, toont hij ook een
overmaat van naiëveteit door te wanen dat er heden nog enige suggestie zou kunnen
uitgaan van een truc die een dozijn romantici en post-romantici sinds langer dan een
eeuw hebben afgeroomd. Zoveel conformisme, zoveel conventie, zo weinig fantasie
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in het centrale stuk van zijn oratorium maakt de hele compositie reddeloos.
Uitgezonderd een enkele passage (het schimmige gefluister, even alvorens de dans
begint) bestaat de ganse partituur uit afgezaagde recepten en tot de draad versleten
formules.
De twee dirigenten, Antal Dorati in Bluebeard's Castle en Eduard van Beinum in
La Danse des Morts vervulden een taak welke hun moeite niet kon lonen. Van Beinum
daarenboven had weliswaar het prachtige koor van de Omroep, doch werd zwaar
gehandicapt door solisten (gekozen uit dat koor) die geen van allen opgewassen
bleken tegen hun partij. Niet minder tegenover Honegger (die de Amsterdamse
uitvoering bijwoonde en wiens opinie van gewicht is) als tegenover het
Concertgebouw-orkest en zijn dirigent, had zulk een grove flater in de keuze van de
representanten der Nederlandse zangkunst tot elke prijs vermeden moeten worden
op een Holland Festival.

De Trojanen van Berlioz
Waarschijnlijk zijn De Trojanen van Berlioz het werk dat de muzikale jeugd van
omstreeks 1910 het meest geïntigreerd heeft, deels wegens zijn fabelachtige reputatie,
deels omdat het altijd onbereikbaar bleef. Berlioz is nog een der meesters geweest
van die generatie, tot welke ik ook Pijper reken, ofschoon hij enkele jaren jonger
was, een der meesters ook, wat zijn coloriet, zijn timbre, zijn innerlijke intonatie
betreft - adoratie en verrukking - van Debussy en Ravel, van Moessorgsky, van
Rimsky, via dezen weer van Strawinsky, en wij kenden ongeveer alles van hem,
behalve die legendaire Trojanen. Wel hadden wij ze gelezen in een zogenaamd
klavier-uittreksel, en eerlijk gesproken waren zij niet meegevallen, omdat zij de
groeven schenen te dragen van de oude dag die voor Berlioz gauw was ingetreden
met al de bijbehorende verkillingen, maar bij hem moest je altijd voorzichtig zijn,
daar zo'n reductie voor de piano slechts een zeer flauw beeld gaf van wat deze
orkestrale denker werkelijk componeerde. Toen in 1912 de fameus geworden
Berlioz-biografie verscheen van Adolphe Boschot (we waren destijds minder achter
dan tegenwoordig, want kort daarop publiceerde de Groene een relaas over dat grote
boek) en toen we daar een omstandig verhaal lazen over al de wonderlijke schatten
welke die formidabele partituur bevatte en verborg, werd ons gevoel van iets te
missen en ons verlangen om het te hebben nog sterker. Tegelijkertijd werd die passie
gekruist door Debussy en Ravel, door Bruckner, door Mahler, en spoedig daarna tot
vergetens toe verzwolgen door de oorlog, maar ons binnenste bewaarde immer de
herinnering als van een onverwezenlijkt gebleven wederzien.
Het zou me niet verbazen als bij sommigen nog enkele laatste luwe vlagen dezer
sluimerende nostalgie heeft nagetrild, toen de Vara besloot tot instudering van de
tweede helft der Trojanen - ‘Les Troyens à Carthage - en de leiders van het Holland
Festival dit curieuze initiatief bijvielen door aan de ontoegankelijke opera van Berlioz
een ereplaats te geven op hun programma's. Doch gelijk het meestal gaat wanneer
men illusies van vroeger toetst aan de dag van heden, gelijk het Berlioz-zelf overkwam
toen hij als oude pelgrim met een jong hart de eerste geliefde zijner jeugd ging
opzoeken en haar terugvond als gerimpeld, tanig grootmoedertje, zo gebeurde 't ons,
en voor 'n ruim part zonder onze schuld. Intussen immers verliepen veertig jaren.
Aeneas, Dido, Hector, Priam, Virgilius, Homerus, en het hele Romeins-griekse
verleden, bewegen zich van ons af in een steeds versnellend tempo. Het geluid hunner
stemmen komt hoe langer hoe ijler, hoe holler naar ons toe. Zij praten over hun oorlog
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op een toon van komedie-spelende heroën, die misschien wel echt was, doch die ons
vreemd werd, die we niet meer verstaan, en heimelijk verfoeien, omdat wij geheel
anders spreken over ónze oorlog. De ondergang van Troje werd een klein incident.
Er zijn sindsdien zoveel machtiger steden opgegraven uit het zand! Er is sindsdien
zoveel verwoest. Er worden zoveel nieuwe ruïnes voorbereid. Wanneer de schimmen
bij Aeneas terugkeren en hem van Dido afrukken met de woorden ‘Italië! Italië!’
dan hebben zelfs deze eertijds toverkrachtige syllaben in onze oren een negatieve,
een sepulcrale resonans. Wij geloven niet meer aan zulke spreuken, zulke symbolen,
zulke, accenten. Daar ligt de voorlopige, de tijdelijke oorzaak van de verbleking, de
vervaging der Trojanen, die Berlioz meende te becomponeren met het hete vuur van
een vulcanisch gemoed.
Deze verwijdering had kunnen worden ingekrompen als de verdienstelijke
muziekkenners, die misschien een wederopstanding beoogden der onder meters stof
begraven opera, niet begonnen waren met een bescheiden reconstructie harer tweede
helft (in nuchtere concert-vorm), maar met haar eerste helft, - ‘De inneming van
Troje’ - met haar begin. Wij zouden ons dan allicht gemakkelijker geacclimatiseerd
hebben in een dode wereld met haar dode taal. En die onbegrijpelijke vergissing
motiveert een verwijt, en beklag wegens eigen schuld aan een fiasco. Ik weet niet
over welk een meer dan demonisch potentieel aan suggestie en magnetisme de dirigent
Willem van Otterloo had moeten beschikken, om ons met de eerste tamelijk schrale
accoorden waarmee de Lamento van ‘De Trojanen te Carthago’ aanvangt, eensklaps
te verplaatsen in 't midden ener geschiedenis, die schijnt te spelen op een andere
planeet. Wij bleven tussen de wanden van het Gebouw voor K. en W. te
's-Gravenhage. Ik weet niet met welke instrumentale middelen de grandioos bedoelde
aantocht, opkomst van de Trojanen van Aeneas, had geënsceneerd moeten worden
om de indruk te vermijden van een ordinair en slordig marsje. Het overige (aria's,
duetten, terzetten, quintet, septuor en koren, de jacht met het onweer, de verschijning
der schimmen) mislukte om dezelfde reden: de personnages werden niet geloofbaar,
wij geraakten niet in hun nabijheid. Pas bij het sterven van Dido (voor-laatste tafereel)
kwam er enig contact.
Onder dergelijke omstandigheden vind ik slechts de vaardigheid, de goedwilligheid
te prijzen der vertolkers. Zij waren te veel om ieder te noemen, maar elk voor zich
uitstekend genoeg om niet te mogen twijfelen dat hun kunst overtuigd zou hebben
als een betere opzet dit vergund had.
Wat vooral spijtig is: wij kennen ook de Trojanen nog niet. Wellicht nimmer zullen
wij weten door hoeveel zelfbegoocheling of hoeveel waarheid Berlioz gedreven
werd, terwijl hij dacht zijn meesterwerk te schrijven, een opera die tegen Wagner
opwoog.

Koninklijke Militaire Kapel
Het was een origineel idee om naast de roemruchte, met lauweren overladen orkesten,
ook De Koninklijke Militaire Kapel te betrekken in de parnassische manifestaties
van het Holland Festival.
Zoals gij weet of misschien niet weet, verschilt een militair orkest tegenwoordig
alleen maar van een civiel orkest door de vorm der klederdracht en door de
afwezigheid van strijk-instrumenten, uitgezonderd de contrabassen. Verschil in de
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eigenschappen die een mens nodig heeft om toegelaten te worden tot de intimiteit
der Muzen, bestaat sinds lang niet meer. In ieder geval niet bij het Haagse corps.
Met de beste oren van de wereld zou iemand op het punt van kunst geen onderscheid
kunnen maken, geen rangorde kunnen bepalen tussen een trompettist, clarinettist,
hoboïst, etc. van de Kon. Militaire Kapel en hun collega's in burger. Als ik me niet
vergis heet een militair orkest vandaag nog kortweg ‘de muziek’ en de volksmond
heeft altijd gelijk. Daarom vlaste ik al dagen tevoren op het concert der Kapel van
Kapt. Rocus van Yperen. ‘Een goed soldaat heeft een groot kinderhart’, zoals
kapt.-dichter M. Nijhoff schreef, en het is elkeen bekend hoe ‘de muziek’ duizendmaal
sneller dan wat ook, een straat waar zij uit de verte aankomt kan zetten in een gloeiing
die door geen Rembrandt en door geen andere zon wordt overtroffen.
Al vlassend hoopte ik natuurlijk dat er iets van die gloed, van die open lucht, die
bolle wind, die wapperende accoorden en melodieën, die verende rhythmen zou zijn
overgevaren in de componisten, tot wie sinds enige tijd is doorgedrongen dat ‘het
blaasorkest’ hun belangstelling verdient, gelijk men pleegt te zeggen, en uit wier
werken Kapt. Rocus van Yperen een programma had opgesteld dat te dromen gaf.
Het bevatte vijf nog niet gehoorde dingen: Een ‘Spiel für Blasorchester’ van Ernst
Toch, een ‘Symphonie in Bes’ van Paul Hindemith, een ‘Legend’ van Paul Creston,
een ‘Concert voor altsaxofoon’ van Henk Badings, plus een ‘Athletic-Festival March’
van Prokofjef. Daarbij het ‘Concerto voor piano en harmonie-orkest’ van Strawinsky.
Dat geeft te dromen, nietwaar? Te dromen, hoe een der honderden serieuze, nette
componisten van de huidige aardkloot eens uit de band zou kunnen springen als hij
voor 'n keer ongewoon materiaal onder handen krijgt. Te dromen, hoe hij zijn
bestudeerd mom van belegen contrapuntist voor één keer ten minste zou kunnen
afleggen, zou ophouden met het maken van stramme strijkages voor het bleke spook
van ‘de strenge stijl’, de fuga en de dubbel-fuga, de geleerde en verstijfde eleganties
van ‘de vorm’, de traditie, de dressuur! Te dromen, hoe hij de regels, de citaten, de
referenties overboord gooit en er op uit trekt als ware het vacantie.
Maar wee mij voor de zoveelste maal. De componisten vergaten wat de
maatschappelijke functie is van ‘de muziek’. Zij sloten haar op tussen zes muren
zonder vensters, in plaats van hun eigen boeien te verbreken. Uitgezonderd Prokofjef,
die in 't andere uiterste verviel en een klassieke mars componeerde, brillant, doch
waarbij hij vergat Prokofjef te zijn. De rest van alles wat men hoorde, had gespeeld
kunnen worden op onverschillig welk podium van de twee halfronden. Alles leek
op elkaar en op gewichtige tractaten. Het was nauwelijks te harden met de zee achter
zich en de sikkel van de maan tegen de paarlemoeren einder.
Wat hielp het dat Badings beter instrumenteert dan Hindemith, die van 't begin tot
't slot met de twee zware contrabastuba's geen raad weet en ze als een loden ballast
hangt aan een allesbehalve lichtvoetige compositie? Badings heeft in dat concert
voor altsaxofoon even weinig fantasie als Hindemith in zijn symphonie, en die hij
heeft bewandelt de bekende weg. Sergt.-muzikant A. Bosch speelde zijn moeilijke
solo met feilloze zekerheid en edele toon. Daaraan lag het niet dat het stuk niet pakken
kon en niet vlotten wilde. Dat Creston en Toch niets hadden om hen te signaleren,
lag ook niet aan de dirigent!
De duidelijkste physionomie vertoonde nog Strawinsky ondanks al wat hij in dit
werk (van 1923) reeds ontleende aan de achttiende eeuw, aan Bach en Händel. Zo
iets moest bij de wet verboden zijn gelijk smokkel en valsheid in geschrifte. Als 't
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mij mogelijk was over zulke consideraties onbekommerd heen te stappen, zou ik
voluit bewonderd hebben. Het orkest, - pardon, de Kon. Militaire Kapel - deed
prachtige dingen, even nobel van klank, even exact van verhouding in de twee
expressieve largo's als in de acrobatische allegro's. Lia Palla, een onzer beste pianisten,
heeft de zeer virtuoze pagina's der snelle delen van dit concerto volmaakt in de
vingers. De cadens van 't tweede deel kwam uit haar hart en werd zangerig als een
mooi gedicht.

De Utrechtse Opera
Elke keer dat ik denk aan de Don Pasquale waarmee de Utrechtse Opera zich
presenteerde te Amsterdam, komen zonder hindernis de woorden te voorschijn die
we gebruiken om ons genoegen uit te drukken en wat verwondering: alleraardigst,
heel grappig, verbazend prettig, fris, buitengewoon van vrolijkheid, gezelligheid,
natuurlijkheid in beweging, muziek, poëzie, kleur en de rest. Allemaal onverwacht;
als gloednieuw; als vanzelf; en goed ook nog, verduiveld goed; merkwaardige cocktail
van humor en lyriek, uitstekend gedoseerd; een echte trouvaille, levendig, vloeiend,
als 't ware geïmproviseerd, en toch in orde, geen greintje zwaartillendheid, geen
greintje onhandigheid, werkelijk goed, een mirakel van samenspel, en zo maar uit
de grond gestampt, ongelooflijk hoe gemakkelijk dat kan wanneer er iemand is om
het te willen en te doen!
Wie zou vermoed hebben dat er in Guus Hoekman een even knap acteur steekt
als voortreflijk zanger? Wat een magnifieke bas en welk een elastisch spel!
Weggelopen uit de prent van een antiquair, Don Pasquale, de oude bok die nog wel
een groen blaadje lust. Zijn vriend en factotum Dokter Malatesta, die hem het vrouwtje
zal bezorgen, niet minder kranig, luchtig gezongen en uitgebeeld door de bariton
Frans van der Ven, een tweede onbekende op de planken. De derde: Anneke van der
Graaf, de jonge Norina, zwevend, hups figuurtje, half fee, half kleine feeks, met een
fijn sopraantje, dat trillert en fiorituren tiereliert als een geprijsde kanarie. De vierde:
John van Kesteren, lichte tenor en de ware Jozef, dat ligt voor de hand. Zijn serenade
in de tuin, op het randje van scherts en ernst was een meesterstaaltje van opvatting
en voordracht. Hun liefdesduet in 't maanlicht, onder 't lover, een model van exquise
en rechtgeaarde sensibiliteit, korte stonde van jeugdige verrukking, waarvoor ieder
hoorder nog een heimelijk plekje heeft in zijn boezem en een zwak. Hun kwartet,
uitmuntend afgewogen, prachtig van klank en intonatie.
Een deel dezer verrassende en boeiende resultaten danken wij aan twee andere
onbekenden, de regisseur Arend Hauer en de dirigent Chris Burgers. Hauer heeft
zijn min of meer archaïsche personen (er was zelfs een amusant geschetst dansje van
schoonmaaksters) laten evolueren als gewone mensen in de eenvoudige maar fleurige
décortjes en costuums die Hans van Norden had uitgevonden voor dit ranke spel.
Oppassen slechts om enkele grappen te veel te chargeren. Chris Burgers heeft het
orkest, de solisten en de korte koren even soepel als solide bij elkaar gehouden, en,
wat veel moeilijker is en veel zeldzamer, aan één stuk door overal het juiste accent,
het juiste tempo getroffen, dat de muziek bloeiend maakte, aromatisch, bekoorlijk
als was zij gisteren ontstaan. Op verschillende, begrijpelijke gronden besloot de
directeur der Utrechtse Opera om te musiceren met het meest geschikte orkest der
provincie waar de troep voorstellingen geeft. Alle lof voor Chris Burgers, die bewees
dat dit nieuwe systeem niet noodzakelijkerwijze nadelen behoeft op te leveren. Alle
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lof voor de Haarlemse Orkest Vereniging die hier accuraat en muzikaal heeft begeleid.
Een extra applaus voor de lange trompet-solo uit het tweede bedrijf, een hachelijk
nummer, dat pas betoverend blijkt, en ware vondst, wanneer het, zoals hier, gespeeld
wordt met de intuïtieve finesse van een artiest.
Don Pasquale is een der zeventig opera's die Gaetano Donizetti (1797-1848) schreef
tussen zijn twintigste en zeven en veertigste jaar. Toen werd hij aangetast door een
onweerstaanbare melancholie en stierf waanzinnig. Hij componeerde meestal haastig
en slordig. Enkel wanneer een concurrent (Bellini b.v.) hem overtrof, en wanneer
hij zijn publiek opnieuw te veroveren had, spande hij zich in tot een meesterwerk.
Ziedaar het nut ener strenge critiek. Don Pasquale, geschreven voor Parijs in 1843,
is de bewonderenswaardige vrucht van die gedwongen strijd. Terecht begon Donizetti
in een volle schouwburg een nieuwe periode van triomf. Een krans komt toe aan
Adriaan Morriën voor zijn berijmde vertaling die zeer zingbaar en zelfs leesbaar is.
Een mand bloemen aan de leiders der ‘Amsterdamse Kunstmaand’, die de Utrechtse
Opera uitnodigden naar de hoofdstad.

Uitvaart van Henriette Bosmans
Het viel samen met de laatste concerten van het Festival dat een groot deel van mijn
denken werd ingenomen door de herinnering, eigenlijk moet ik zeggen, de
aanwezigheid van Henriëtte Bosmans. Sinds een ontdane stem mij door de telefoon
had meegedeeld wat ik misschien al wist, dat zij er niet meer was, en wat ik
onmogelijk vermoeden kon: dat zij mij had uitgekozen om haar te vergezellen op de
weg naar het kleine stukje aarde dat zij kende, dat zij schuwde, dat haar trok, waar
haar vader lag, haar moeder, en reeds zijzelf wanneer zij er op peinsde, voelde ik mij
allengs overmeesterd door het vergeefs treurend besef van iets te moeten goedmaken,
zonder te weten hoeveel, hoe en waarvoor of voor wie. Maar ik kon de levenden niet
meer aan hun bezigheden zien zonder hen te mengen in de schrijnende beroering die
haar gestorven beeld voor mij geworden was.
De avond na haar dood, bij het ratelend onweer, gaf het Amsterdams orkest een
uitvoering in het Gebouw tot besluit van zijn zomerfestival. Dikwijls, niet lang
geleden nog, is Henriëtte Bosmans daar als pianiste, als componiste, toegejuicht. Zij
stond aangekondigd onder de solisten van het naderend seizoen. En steeds wanneer
een musicus heenging, werd daar ter gedachtenis de meedogende aria gespeeld van
Bach, of de Trauer-musik van Mozart. Ditmaal niets. Waarom niet dat kleine blijk
ener menselijke verhouding?1) Het programma dat Fricsay dirigeerde zou ervan
geprofiteerd hebben. Want in de muziek is meer dan vijftig eeuwen lang de enige
werkelijke moeilijkheid altijd geweest om van de platte vloer los te raken, van de
begane grond, en slechts naar mate iemand dat kan is hij kunstenaar. Het lukte Fricsay
nergens, ofschoon hij heel zorgzaam liet spelen. Het lukte hem niet in slavische
‘dansen uit Galanta’ van Kodály, die men zonder verlies had kunnen ruilen voor een
Hollandse compositie, omdat zo'n Balkan-rhapsodie al jaren terug beter gecomponeerd
is door Borodine, door Rimsky en menig ander. Evenmin lukte het Fricsay in
Strawinsky's Capriccio. Zelfs konden de vlakheid niet verbloemen. Ik dacht er
voortdurend aan hoe Henriëtte Bosmans met de zekerheid van het instinct, de
moeilijke regel van vijftig eeuwen traditie had bewaard, en hoe dikwijls ik zag dat
het haar nimmer ontging wanneer hij werd geschonden. Zij was nog van de grote
1) Op het volksconcert van Zaterdag werd dat verzuim vergoed na een klacht in de pers.
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traditie welke een componist tot wonderen nodigde, te vergelijken met het brandende
braambos en de berg Thabor.
De volgende morgen, te twaalf uur, brachten wij haar van de ziekenverpleging op
de Prinsengracht naar Zorgvlied. Met Noémie Perugia, Charlotte Köhler en vijf goede
vertrouwden, goede helpers, waren wij te zamen acht, en onder hen ik de enige die
haar de laatste maanden in de steek liet. Bij flarden hoorde ik het verloop terwijl we
langzaam reden door de stad. Tot het einde toe was zij onbuigzaam geweest in een
lijden, verschrikkelijker nog voor iemand die met al zijn vezels weet dat het beter is
slaaf te zijn hier, dan koning in het rijk der schimmen. Ook daarmee volgde zij de
grote traditie. Onder de portiek van het Concertgebouw hebben wij een minuut
stilgestaan bij de gesloten deuren en voor een ogenblik werd het de tempel. Ik zag
haar gelijk dertig jaar geleden, gelijk vorige winter, als princes van het prehistorische
Kreta, als Byzantijnse edelvrouw, als engel of jonge ridder van de Renaissance, als
nobel specimen van het nobelste der rassen, de sephardim, gespaard voor deze tijd.
Toen wij verder reden vroeg ik of zij dat oponthoud gewenst had. Neen, zij had het
niet gewenst. En het kreeg daarom des te meer betekenis, als evocatie van een
eermaals en van een voortbestaan. Men vertelde mij de eenzaamheid die zij gewild
had sinds vele weken van de zomer, alleen in haar strijd. De wind scheidde de wolken
en de lucht werd blauw; blauw als vergeet-me-niet. Zo'n dag had zij gewenst voor
haar begrafenis. Langs de Amstel en door de velden bereikten wij het kerkhof en
wandelden recht naar 't open graf. Ieder hield zwijgend zijn toespraak terwijl de
smalle kist verdween die een der mooiste, een der gevoeligste instrumenten bevatte
waarmee muziek gemaakt kon worden. Waar was de beweegster, de speelster? Soms
had zij mij gevraagd hoe ik mij 't hiernamaals voorstelde. Ofschoon ik over dat ginder
honderden boeken las, moest ik steeds antwoorden daarvan niets te weten behalve
dat wij zullen voortleven.
De avond van die dag was ik te Scheveningen waar het Festival gesloten werd dat
haar geïgnoreerd had. Een Zwitser, Paul Sacher, dirigeerde na een weinig bekend
symphonietje van Haydn, dat we hadden kunnen missen, twee werken van Zwitsers,
een viool-concert van Frank Martin, de Vijfde Symphonie van Arthur Honegger, en
voor de eerste keer op de orkest-concerten van dit Festival zag ik de zaal niet half
leeg, maar vol, want van heinde en ver waren Zwitsers samengekomen om hun
landgenoten te eren. Ik zal niet laten deze ijver te bewonderen. Doch meer dan ooit
werd mij op de penibelste wijze duidelijk wat de Nederlandse componist het hardst,
het ergst ontbeert: de levende sympathie, het spontane medevoelen zijner natie, van
hoog tot laag.
De vorige Dinsdag der zelfde week had ik hem, de Nederlandse componist, reeds
aan de worgpaal ontmoet van de verlatenheid. Bij een uitvoering van Hollandse
werken, die Eduard Flipse en het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest, op eigen
risico, voor eigen kosten hadden mogen organiseren ‘in 't raam van het Holland
Festival’ bevonden zich ternauwernood drie honderd mensen in de enorme Kurzaal,
en onder hen geen enkel officieel vertegenwoordiger van ons volk. Welk een hoon,
welk een impiëteit! Geen enkele critiek op het programma kan een dergelijke
ongenade verklaren noch rechtvaardigen. Er zijn omstandigheden waar critiek zich
stilte op moet leggen, zich solidair heeft te achten met de idee der onderneming, ook
al hinkt zij per ongeluk. Voor de Zwitsers, voor alle andere naties is dat
vanzelfsprekend, uitgezonderd hier. De Hongaren slagen erin om van hun Kodaly,
die een muzikaal epigoon is, een belangrijk man te maken. Zij staan voor hem op de
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bres. Het lukt de Zwitsers om Frank Martin, die een muzikaal epigoon is, in de eerste
rij te halen der internationale competities. Zij springen voor hem in. Zijn viool-concert
toont talent, maar nergens macht, weinig inventie, weinig verbeelding. Wat doet dat
er toe als 't om prestige gaat! De Zwitsers applaudisseren. De Vijfde Symphonie van
Honegger (in Rotterdam al gespeeld door Flipse) is een somber, grauw, eentonig,
vervelend, krachteloos, neerslachtig stuk, gefabriceerd uit de gewoonste
kunstmiddelen. Wat doet dat er toe als een prestige gevaar loopt! De Zwitsers komen
applaudisseren. En ik keur dat goed, hoewel het geldige motief ontbreekt. Want zo,
en zo alleen, schenkt men nieuwe mogelijkheden, houdt men een levensweg open
voor een Kodaly, voor een Bartok, een Martin, een Honegger, een Martinu, en de
twintig anderen die ik zou kunnen noemen, gesteund, gedragen door hun natie.
Wij echter, Nederlanders, hoe handelen wij? Voor de zoveelste maal had ik het te
constateren in de Kurzaal van Scheveningen, op het concert van Flipse. Wij omspinnen
onze componisten met de dofste, de zwartste, de verkillendste der psychische
emanaties: het ontzenuwende web der onverschilligheid. Is iemand mijner lezers in
zijn jonge jaren ooit doodverklaard door zijn omgeving? Hij kent dan de innerlijke
situatie, met al haar consequenties, van de Nederlandse componist. Supplementaire
opmerking, die geen sterveling zal interesseren waarschijnlijk: er is geen land of
landje ter wereld, waar bij een Festival een zo excessief gering, een dusdanig
depreciërend, deprimerend plaatsje aan de inheemse kunst kan worden toebedeeld
als hier, bij ons.
Luisterend naar de liederen die Henriëtte Bosmans de laatste jaren geschreven heeft,
en op goede gronden ze gelijkwaardig oordelend met het uitmuntendste dat waar dan
ook tegenwoordig gecomponeerd wordt, heb ik menigmaal gedacht: hoe zou dit
sensitieve, zeer intelligente wezen zich ontwikkeld hebben, als zij achter de lof, de
complimenten waarmee zij ontvangen werd en die zij ontving met de soort van verre
glimlach welke Leonardo schilderde, niet altijd het verborgen rappel bespeurd had
harer overbodigheid in een land waar niemand eigenlijk je verwacht, verbeidt, waar
niemand eigenlijk het beste nodig heeft van wat je bent, van wat je geven kunt? Hoe
zou zij, die ondanks zulke lichtloze hindernissen de bevoorrechtsten evenaarde, hoe
zou zij gebloeid hebben onder een gunstiger lucht?
Wij hebben daar nimmer over gesproken, want zij was fier en dapper. Maar nu,
door de vraag te stellen, met evenveel dankbaarheid als spijt, zou ik willen dat onze
ogen opengingen voor een schuld en voor een plicht.

Rapport over de Kunstmaand
Vorige zomer, toen de Kunstmaand Amsterdam haar muzikale zending begon in Ons
Huis, te midden van de Jordaan, verzamelde zij een kring om zich heen van plus
minus drieduizend hoorders. In dit tweede jaar harer werkzaamheid, waarvan het
centrum werd verlegd naar de Bach-zaal, in 't Zuidelijke deel der stad, steeg het getal
aanhangers tot de reeds imponerende som van zevenduizend vijfhonderd. Om een
geheel exact idee te geven van de attractie welke de soort van muziek die de oprichters
bedoelden te propageren, momenteel uitoefent op het Amsterdamse publiek, moet
het laatste cijfer worden verminderd met ongeveer tweeduizend bezoekers van Don
Pasquale en het Ballet der Lage Landen. Men komt dan tot een netto aantal van
vijfduizend vijfhonderd volgelingen ener kunst, welke door haar loutere wezen de
mensen trekt die haar verkiezen. Onder verschillende gezichtshoeken is dit resultaat
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opmerkelijk. Het aantal dergenen die sympathiseren met de vrij strenge beginselen
der Kunstmaand, verdubbelde ongeveer binnen het jaar. Hun percentage op het totaal
der muzieklievende bevolking van de hoofdstad is vergelijkenderwijze behoorlijk,
en alle verhoudingen in acht genomen bemoedigend. Er waren geen doorslaande
teleurstellingen. Wijl elk dezer bevindingen een gunstige indicatie behelst, kan met
reden verwacht worden dat het belang van en voor de concerten der Kunstmaand
zich zal ontwikkelen in stijgende lijn.
De artistieke uitslag is even voordelig geweest als de commerciële en veroorlooft
gelijke positieve verwachtingen. De deelnemers (voorlopig een kleine minderheid),
die alle uitvoeringen hebben bijgewoond, konden kennis maken met vier
solo-concerten van Mozart, welke zeer zelden of nooit voorkomen op de programma's
der gevestigde orkesten. Eén er van, het concert voor clarinet, - verrukkelijk, misschien
onovertrefbaar gespeeld door Jolle Huckriede, - moet gerekend worden tot het
volmaaktste, in alle opzichten bewonderenswaardige, dat Mozart tijdens zijn meest
hemelse uren heeft gecomponeerd. Het is onbegrijpelijk hoe bijna niemand dit
volstrekt zuivere meesterwerk kent, en al had de Kunstmaand niets op haar actief
dan de onthulling dezer schatten van de adorabelste melodie, daarmee zou zij haar
noodzakelijkheid hebben aangetoond. De andere drie, een concert voor fluit
(voorgedragen door Hubert Bahrwaser), een concert voor hoorn (solist Piet Schijf),
een concert voor fagot (met fijne wisselingen tussen lyriek en humor gespeeld door
Tom de Klerk), waren minder overrompelend, maar behoren toch tot de goede Mozarts
(het Adagio uit het fluitconcert in g is magnifiek) en reeds het feit deze levenskrachtige
werken te hebben naar voren gebracht, is een verdienste. Daarenboven een nuttige
aanduiding voor de dirigenten der gevestigde orkesten. Het wordt tijd dat er een
einde komt aan de eentonige hegemonie van de solisten op piano, viool en violoncel.
Onder de uitvoeringen die zich in de herinnering prentten wegens een bijzonder
karakter, moet voorts genoemd worden het optreden van G.E.W.A., het mannenkoor
der Gemeente-Electriciteit, als ik me niet vergis. Wanneer deze zangers muziek
maken welke gecomponeerd is met inachtneming der speciale regels, welke
voortvloeien uit de eigenaardigheden van mannenstemmen, mag dit koor geprezen
worden als een der beste van het land. Ik vond deze regels niet doelmatig
waargenomen in de bewerkingen der Valerius-liederen van G.E.W.A.'s dirigent, Joep
Schreurs. Hij isoleert teveel de eerste tenoren en de tweede tenoren leidt hij te dicht
naar de ligging der baritons, waardoor de gezamenlijke klank te grauw, te zwaar en
onevenwichtig wordt. Maar ‘Herwonnen Paradijs’ van Kees Kef, op tekst van
Marsman, is voor mij een ontdekking geweest. Bij deze indrukwekkende compositie
in moderne stijl, prachtig gezongen, rijst uit de woorden een melodische harmonie
op, zó intiem verstrengeld met het vers, dat zij als een fantasmagorische projectie
aandoet van de poëzie. De expressie en de techniek van dit stuk, zeer atmosferisch,
als 't ware orkestraal, buitengewoon genuanceerd, zijn beide meesterlijk, en getuigen
van een diepe, originele, visie. Op een ander gebied der uitdrukking (de fantasie in
de scherts) luisterde ik met dezelfde bewondering naar ‘Deuntje’ van Jac. Kort, op
tekst van Vondel, en naar Lex van Delden's ‘Zingende soldaten’, op tekst van Nijhoff.
Ook het programma van Erna Spoorenberg had momenten die zich griften in 't
geheugen. Het was als liederen-zangeres dat zij enkele jaren geleden me voor 't eerst
getroffen had, en pas op haar Kunstmaand-concert (met de aria uit Debussy's L'Enfant
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Prodigue, met de Berceuse van Diepenbrock) gaven haar stem en haar voordracht
mij emoties van hetzelfde gehalte. Op deze avond echter culmineerde de muziek niet
in het lyrisme, doch, wat uiterst zeldzaam is, in de humor. Wij danken deze ongewone
ondervinding aan het Galant Kwartet, vier geestige, verbluffende pirouetten die Jan
Mul expresselijk verzon voor de Kunstmaand. Grappen zijn niet dikwijls onbetaalbaar,
en vooral niet in muziek die altijd nog het duurste is van alle geluid. Wat Mul daar
componeerde, ging alle prijs te boven, en dat muzikale niemandalletjes
onwaardeerbaar zijn, gebeurt niet driemaal in een eeuw.
De overige nieuwe of weinig bekende composities hebben niet uitgeblonken door
eigenschappen waarvoor men tijdens het luisteren alles vergeet, behalve de
geschonken vreugde en haar oorsprong. Zeer gaarne zou ik Geza Frid eens om iets
anders roemen dan zijn handige ambacht en zijn coulante gedachtenvlucht. Maar hij
geeft me niet de kans. Zijn ‘Concert voor piano en koor’, op de openingsavond
uitgevoerd door de auteur en het ensemble van Felix de Nobel, laboreert aan een
kwieke oppervlakkigheid, welke niet alleen ik hem verwijt, en die hij met een greintje
zelfcritiek zou kunnen ontwijken. Het Divertimento van Marius Flothuis (uitstekend
gespeeld door het Amsterdams Kamermuziek Gezelschap) is een degelijk, welklinkend
stuk, doch wekt voortdurend associaties aan denkvormen van vroegere meesters en
klanksymbolen van weleer, welker verjonging en persoonlijke toe-eigening hem,
ondanks moderne sonoriteiten, niet gelukt. Een sonnet, op tekst van Campert,
gezongen door het koor van De Nobel, werd pas werkelijk goed bij de slotaccoorden.
De rest was conventionele aanloop. Drie kleine koren, gevoelig voorgedragen door
het dameskoor Femina van Leida Hulscher, blijven juist op de grens waar muziek
niet helemaal boeit en ook niet helemaal loslaat. Het schijnt me dat Flothuis meestal
te haastig werkt en met te weinig contrôle om de gesignaleerde tekorten te vermijden,
en dit is jammer, want hij heeft talent. Frank Martin eveneens, in de ‘8 Préludes’
voor piano (uit 1948), met blijkbare instemming gespeeld door Luctor Ponse, bezorgde
mij wederom een desillusie. De psychische situaties welke deze preludiën suggereren,
zijn niet van eigen vinding. Het thematische, rhythmische, harmonische materiaal
dat Martin gebruikt, bezit van nature geen verrassende elementen en verkrijgt die
ook niet door de verwerking. Een strijkkwartet van Joseph Kaminsky (voortreffelijk
gepresenteerd door het Nieuw Hollands Strijkkwartet) bekoorde wegens de grote
verscheidenheid van fantasie en inventie, doch stelde teleur wegens de kortademigheid
en de verbrokkeling der structuur. Ten slotte kan met volle waardering vermeld
worden De Schalmei, een koor van Oscar van Hemel, op tekst van Slauerhoff,
uitmuntend gezongen door het ensemble van De Nobel. In haar onderdelen en in
haar geheel is deze compositie een treffer, en van volkomen gaafheid.
Wie bovenstaande opsomming (waarvan niet alles duurzaam is, maar alles de
aandacht waard) wil vergelijken met hetgeen er over een gans jaar aan hele of halve
noviteiten te horen valt bij de gewone concert-ondernemingen van het land, zal
moeten erkennen dat hier de oogst van één maand in qualiteit en quantiteit de
verrichtingen aanzienlijk overtreft.
Onder de solisten was, evenmin als vorige keer, een ontdekking te noteren.
Daargelaten Theo Bruins (maar diens faam is reeds geconsolideerd), ontbrak de
generatie van omstreeks 1930. Wegens het onaannemelijke harer afwezigheid en
wegens haar onmisbaarheid, moet zij worden uitgevonden. Er mankeerden ook
verscheidene componisten. Ik noem slechts Dresden, Bosmans, Escher, Henkemans,
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Ruyneman, Andriessen. Sommige afgezaagde nummers van verschillende
programma's hadden vervangen kunnen worden door Nederlandse muziek, en zonder
overdreven risico. Het is te hopen dat de organisatoren van de Kunstmaand de radius
hunner belangstelling verruimen.
Vermoedelijk omdat de omstandigheden van een uit diverse oorden samengeroepen
orkest en gebrek aan repetitie-tijd, hen remden, hebben de twee dirigenten der
Kunstmaand (Bertus van Lier en Anton Kersjes) hun mogelijkheden slechts ten dele
kunnen verwezenlijken. Ten overvloede verbaasde mij bij de een en bij de ander een
te duidelijk gevolgde neiging tot conformisme in opvatting en gebaar. Dit manco
echter is misschien nog te wijten aan de voorzichtigheid waartoe een geïmproviseerd
ensemble hen noodzaakte. In ieder geval moet de orkestrale sector van de Kunstmaand
doelmatiger worden geordend om artistieke resultaten te verkrijgen welke meer dan
ten halve bevredigen.
Enkele concerten, die samenvielen met prevalerende uitvoeringen van het Holland
Festival, heb ik moeten overslaan. Soms tot mijn spijt. Ik had b.v. gaarne
Diepenbrock's Carmen Saeculare gehoord van het Collegium Musicum, dat
gedirigeerd wordt door Toon Vranken. Uitgezonderd dit zeldzame werk geloof ik
niet, dat ik iets van intrinsieke waarde heb gemist. Het concert voor vier piano's, dat
Bach arrangeerde naar Vivaldi om zich te oefenen, is mij ontgaan. Ik betreur het
enkel, omdat ik Karel Mengelberg niet zag als dirigent. Want zo'n overmatig vergroot
stuk is alleen bruikbaar om de Italiaanse afstamming te bewijzen van een meester
die te uitsluitend gevierd wordt als Duits. En dat de Bachzaal, die o.a. bij het Piano-trio
van Pijper niet half gevuld was, voor de eerste maal te klein bleek bij een copie van
Bach, mag geenszins beschouwd worden als een symptoom van juiste oriëntatie der
publieke gezindheid. Daar ook kan de Kunstmaand veel verbeteren en zich
onderscheiden in de toekomst.

Muziek uit Polen
Om onverklaarbare redenen (want films als Moessorgsky en Het grote Concert komen
door) vernemen wij sinds ettelijke jaren zo goed als niets van de musici die behoren
tot het gebied achter het ijzeren gordijn. Schuwen zij ons of mijden wij hen? Ik weet
't niet. Maar het is een vraag welke misschien antwoord verdient, waarom eminente
kunstenaars uit Oost-Europa, wanneer zij in de buurt onzer grenzen vertoeven, ze
nimmer overschrijden.
Voor een enkele avond, die mij te kort scheen, is deze afzondering verbroken op
instigatie der Vereniging Nederland-Polen, en wij danken aan haar kloeke
ondernemingsgeest in de eerste plaats de kennismaking met een buitengewoon
dirigent, Zdzislaw Gorzynski, wiens naam hier bijna onbekend bleef, ofschoon zijn
prestaties de beste evenaren. Gorzynski, geschoold te Wenen, tijdens de oude
monarchie, door Franz Schalk, leerling en ijveraar van Bruckner, mag gerust
gerangschikt worden naast de meesters in zijn vak. Regelmatig alle graden doorlopend,
(sinds 1936 dirigent van het Radio-orkest te Warschau, sinds 1949 directeur der
Opera aldaar) rijpte hij geleidelijk tot een technicus van de hoogste orde en behield
ondertussen de gereedheid zijner reflexen en de bezieling der jonge jaren. Zijn directie
is sober, precies, exact, rhythmisch, levendig, vurig, zeer melodisch, zeer genuanceerd,
in de grootste mate doeltreffend, boeiend, verrassend, persoonlijk, en zonder zelfzucht,
zonder enig spoor van ijdel vertoon. Een waar kunstenaar. Het was verbazend
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merkwaardig hoe snel, hoe gevoelig en hoe juist het Rotterdams Philharmonisch
Orkest waarmee hij werkte, op zijn leiding reageerde. Vijf stukken, die het
waarschijnlijk nooit gezien had, werden gespeeld met een zekerheid, met een élan,
met een toewijding alsof ze sedert jaren op het repertoire stonden, en enkele kleine,
onvermijdelijke schommelingen uitgezonderd, lukte alles, ook het moeilijkste, in de
perfectie. Voortdurend viel te bewonderen een warme montere glanzing en
verscheidenheid in de klank, een tintelende sensitiviteit in de voordracht.
Het uitgevoerde programma bestreek een ruime eeuw der Poolse muziekgeschiedenis,
van ongeveer 1840 tot heden. Stanislaw Moniuszko, (vertegenwoordigd met de
ouverture en een sopraan-aria uit ‘Halka’ (de eerste nationale Poolse opera) is een
romanticus in de stijl van Glinka, uit de aanvang der Slavische ontwaking, sterk
beïnvloed (evenals Weber) door de overheersende muziek van Fransen en Italianen,
maar met sommige eigen intonaties die men gaarne hoort, en gecomponeerd met een
bekwaamheid welke men waardeert. Bij de aria hadden wij even tijd nodig om te
wennen aan de stem van Lya Ziverts, naar onze begrippen te gemouilleerd, te
fladderend, maar gaandeweg overtuigender ondanks dat ongewone coloriet. ‘De
Steppe’, een symphonisch gedicht van Moniuszko's leerling Zygmunt Noskowski,
begint prachtig in een typisch geïnstrumenteerde locale kleur van wijde, gedragen,
zwevende, glinsterende accoorden en melodieën, welke doen denken aan een
vroegtijdig impressionisme. Wanneer de beweging snel wordt, raken de muzikale
ideeën ten achter en zakt de spanning. Doch ook het minder goede, hoewel uit de
school van Liszt, behoudt zijn inheems accent. Met de Concert-ouverture van Karol
Szymanowski, die studeerde bij Noskowski, zijn we nog een generatie verder. Het
is een zeer eclatante, welgemaakte compositie. Zoals Pijper echter in zijn eerste
symphonie Mahler dikwijls letterlijk citeert zo citeert Szymanowski in dat fonkelende
stuk onophoudelijk Richard Strauss, en al getuigt een dergelijke technische
gelijkwaardigheid zonder twijfel van een actuele, ongemeen vruchtbare cultuur, zulk
een werk is eigenlijk toch onaanvaardbaar onder de gezichtshoek van nationale kunst,
en wegens zijn voorbeeld eer gevaarlijk dan bevorderlijk.
De meest onafhankelijke Poolse componist op Gorzynski's programma scheen mij
Andrzej Panufnik in zijn vierdelige Sinfonia Rustica, daterend uit het heden, en
welker ondertitels (con tenerezza; con grazia; con espressione; con vigore) reeds
kenmerkend zijn. Vanaf haar aanhef is deze muziek herkenbaar onder honderden en
niettemin klinkt zij vertrouwder dan vele der composities welke sedert veertig jaar
gebaseerd werden op het moderne accoord. Voor een van de voornaamste problemen
die de tegenwoordige componist ontmoet, - het combineren, het equilibreren van
intellectualisme en emotiviteit, van verstand en gevoel, - vond Panufnik een oplossing,
en als zijn sensibiliteit beweeglijker was, actiever, zou ik niet aarzelen te zeggen dat
hij de eindelijke uitweg ontdekte. Om deze definitief te bereiken heeft hij slechts een
weinig meer vrijheid van inventie nodig en lenigheid van fantasie. Ik kreeg de indruk
dat zijn figuratieve verbeelding, tegen een rijke en originele orkestrale achtergrond,
tegelijk te rhapsodisch en te uniform arbeidt. Zijn thema's, alle ontleend of verwant
aan het volkslied, ontwikkelen zich nauwelijks in de mogelijke lijnen der gegeven
emotie en staan meestal stil. Dit stagneren is vermoedelijk een laatste relict van het
intellectualistische stadium, en Panufnik (geb. 1914) is stellig begaafd genoeg om
het volkomen te verwijderen.
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Het zou zeer wenselijk zijn dat zo practische en leerzame verbindingspogingen als
die waarvan de Vereniging Nederland-Polen het initiatief nam, worden herhaald en
voortgezet door andere naties aan beide zijden van de barrière. Ook door ons. Vooral
door ons. Een festival waar een tiental dirigenten van Gorzynski's kwaliteit de muziek
presenteren van vier generaties uit verschillende landen, zou vast en zeker niet minder
interessant blijken en niet minder succes hebben dan de festivals die naar de
gebruikelijke, rommelige methode worden ingericht. Wanneer ik een autoriteit als
prof. dr E. Reeser geloven mag, die, vollediger gedocumenteerd dan wie ook, ‘Een
eeuw Nederlandse Muziek’ beschreef, zouden wij zulk een vergelijkende proef niet
erger behoeven te duchten dan de Polen, ondanks de slechte reputatie welke dat
tijdperk aankleeft. In elk geval zou een dergelijk examen de zelfkennis van iedere
natie verhelderen en haar zelfbewustwording vergemakkelijken.
Nog een ander initiatief der Vereniging Nederland-Polen lijkt mij navolgenswaard.
Zij geeft een tijdschrift uit waarin de hedendaagse Poolse componisten zeer zakelijk
en met grote vrijmoedigheid worden becritiseerd. Van een gelijksoortige werkwijze
zou onze muziek profijt trekken, in het buitenland en hier.

Het genie van de Dans
Zoveel voldoening en onderrichting gaf mij de levensbeschrijving van Johann Strauss
welke Paul Kuringer maakte voor de uitgever Gottmer te Haarlem, dat ik het plezier
zou willen delen met elk die van muziek houdt. Het is de moeite waard. Aan de ene
kant schatte iemand als Wagner de Strauss der walsen hoog genoeg om op zijn
drie-en-zestigste verjaardag Wein, Weib und Gesang eigenhandig te dirigeren, en
zijn tegenligger Robert Schumann zei ‘laten we de nodige eer bewijzen aan alle
meesters, van Beethoven tot Strauss’. Aan de andere kant is de auteur der G'schichten
aus dem Wienerwald sinds lang wel aartsberoemd vanaf het land der Eskimo's tot
achter de Chinese muur, maar evenals ik hebben weinigen waarschijnlijk niet meer
dan een vage voorstelling van de mens en de omstandigheden waaruit die kunst
ontstond. En een duidelijker beeld daarvan loont ook de moeite. Het voert je terug
naar een praehistorisch geworden tijd, toen de notaris voor zijn becijferingen een
telraam gebruikte, het getal milliard nog onbekend was en bijna ondenkbaar, het
leven een opera of operette, vol betovering, en de muziek een der natuurlijkste zaken
van de wereld. Dat verdween allemaal. Ik heb zelfs zo'n idee (maar kan het niet
bewijzen) dat de ondertoon van de wals (ontloken in die dagen van een bloeiend
weleer) het voorgevoel uitdrukt van een naderende nacht waarin al het liefelijke, het
vriendelijke dat gezongen werd zou verzinken, en ik heb steeds begrepen waarom
bij Berlioz tranen konden opkomen onder 't luisteren naar een mooie wals.
Het is niet de biografie van een enkeling die Paul Kuringer schreef, maar de
geschiedenis ener familie, welke de duur bestrijkt van een eeuw en begint met Johann,
de stichter ener dynastie. Hij werd geboren in een dansherberg op een eilandje van
de Donau bij Wenen, in 1804, het jaar van Beethoven's Eroïca die op een ander plan
ook reeds danst. Hij kon nauwelijks lopen toen zijn vader verdronk in het legendaire
blauwe water der rivier, en men heeft nooit geweten of het per ongeluk gebeurde of
in een bui van melancholie. Jammer voor de psychologen, maar toch voorspellend.
Kort daarna hertrouwt de moeder met een andere herbergier, een brave baas die hield
van 't kind, doch niet wilde dat de jongen in de muziek ging, een bedelaarsambacht,
en hem in de leer deed bij een boekbinder. Daar pakt hij de biezen, en belandt met
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zijn viool in het orkestje van een patente drinkebroer, die zijn eerste onderwijzer
wordt, en waar ook Josef Lanner speelt, drie jaar ouder dan hij, een knaap van
veertien. Elk optreden wordt besloten door een bacchanaal. Lanner, ook als componist
een voorloper van Strauss, ontvlucht dat wilde gezelschap. Met twee amateurs richt
hij een trio op, dat speelt voor fooien, en wordt een jaar later gevolgd door Johann.
Hun kwartet groeit geleidelijk uit tot een orkestje. Het krijgt een vast engagement in
De Rode Haan, een Weens café. Lanner is daar dirigent; Strauss spoedig zijn hulp.
Maar zij hebben niet genoeg répertoire en om het te vormen verzint Lanner een
zonderlinge methode van componeren. 's Morgens of 's middags verzamelt hij op
zijn kamer de hele troep. Een inval van hemzelf, of van Strauss, of van een ander,
wordt onmiddellijk doorgegeven en gezamenlijk verwerkt, befantaseerd,
geïnstrumenteerd. Gelijk men ziet is 't team-work geen uitvinding van de moderne
tijd. Zo improviseerden in de heroïsche dagen van de jazz de kameraden en de
aanvoerder hun composities volgens de richtlijnen van hun chef. Het beviel Strauss
echter niet lang dat Lanner onder eigen naam werk liet drukken, waarvoor hij een
deel der ideeën geleverd had, en op een avond vernielden zij hun vriendschap in een
vechtpartij. 's Nachts maakt Lanner zijn ‘Trennungswalzer’ (op. 19!), waarna hun
wegen zich splitsten voor altijd. De een was 24, de ander 21. Ieder incarneerde een
type van het genie: Lanner gemoedelijk, goed gehumeurd; Strauss opvliegend,
onberekenbaar, bezeten van zijn hartstocht.
Hij heeft ondertussen de dochter van Der Rote Hahn getrouwd, Anna Streim, die
gitaar tokkelt, en van moederszijde een Spaans edelman onder haar familie telt. In
't zelfde jaar (1825) krijgt zij haar eerste kind, dat Johann heet, later ‘de zoon’, en
op 't toppunt van zijn roem Schani, de Weense uitspraak voor Jean. De vader richt
een eigen orkest op, neemt wat lessen bij Seyfried, oud-leerling van Mozart en kennis
van Beethoven, is in een paar maanden volleerd, en dan begint een campagne die
Laube, de dichter, vergelijkt met de veldtochten van Napoleon. Op zijn 26ste heeft
hij tweehonderd musici onder zijn bevel, in verschillende orkesten. Zijn zwarte kop,
met kroeshaar, bleek gelaat, gekrulde lippen, zint op de verovering van Europa. Hij
gaat reizen, triomferen. Van de dorpsherberg naar de balzalen der paleizen van
Rusland, Duitsland, Frankrijk, Engeland. Hij heeft keizers, koningen, prinsen onder
zijn gehoor, maar ook Cherubini, Auber, Paganini, Berlioz, Liszt, die voor hem
gelijkelijk in vuur raken als de man van de straat. Parijs hypnotiseert hij met een
orkestje van 26 instrumenten. Hij regeert ze als een despoot: geen druppel drank
zolang er muziek gemaakt wordt, de gloed moet van binnen komen. Hij spaart
niemand en evenmin zich zelf. Tot hij te Calais overwerkt van een podium tuimelt
en doodziek naar Wenen wordt teruggebracht. Hij geneest, doch de draad is half
geknapt. Zijn laatste jaren verspilt hij aan een maîtresse bij wie hij vijf kinderen won,
en die hem eenzaam laat sterven in een leeggehaald huis, waar hij half-naakt en
levenloos van de vloer wordt opgeraapt, 45 jaar oud. Gedurende de twintig jaren van
zijn scheppingstijd en zijn veroveringstochten voltooide hij 479 composities, twee
per maand, en fijn geciseleerd. Het was moeilijker om de titels er voor te vinden dan
de melodieën. Liszt dweepte met Das Leben ein Tanz. Der Diamant is opgedragen
aan Berlioz. Een der populairste heet Elektrische Funken.
Terwijl ‘de vader’ dirigerend en componerend Europa doortrok, was ‘de zoon’
stilletjes opgegroeid bij de moeder, naast twee broertjes, Josef en Eduard, en twee
zusjes. Toen de vader thuis ziek lag, hoorde hij de jongen viool spelen, verbood hem
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de muziek, en plaatste hem op een handelsschool. Hij ruziet tegen de moeder, die in
haar kind een genie vermoedt. Hij beweert dat zoiets als hij niet tweemaal kan
gebeuren in dezelfde familie. Bij zichzelf en bij Schani kweekte hij het
merkwaardigste der Oedipus-complexen alvorens Freud geboren werd. Schani
adoreerde zijn moeder, vreesde zijn vader en zette zijn studies heimelijk voort. Hij
was 18 jaar toen hij besloot tot openlijk verzet omdat de vader zijn gezin hoe langer
hoe erger vergat. Op zijn beurt stichtte Schani een orkest en sloeg aan 't componeren.
Zijn eerste werk droeg de titel Sinngedicht, zijn vierde ‘Mutterherz’, doch kreeg van
moeder Anna Streim een tactvoller naam (Die Gunstwerber) om er mee te debuteren
voor de Weners die over het conflict vader - zoon in rep en roer waren. Het concert,
op 15 October 1844, ving aan om zes uur 's avonds en duurde tot halftwee des nachts.
Elk nummer moest Schani meer dan eens herhalen en zijn Sinngedicht-Walzer werd
negentien maal gebisseerd. Hij was zo handig om de overwinning te bekronen met
een wals van zijn vader. Een jaar tevoren was Lanner gestorven, die zich beperkt
had tot Wenen, en de dag na het concert schreef een geestig en vooruitziend journalist:
‘Goede nacht, Lanner. Goede avond, vader Strauss. Goede morgen, zoon Strauss’.
Vader en zoon hebben zich nimmer verzoend.
Maar vanaf dat debuut golft over de wereld een nieuwe roes welks verlokkingen tot
heden toe nog niet verflauwden. Zonder Schani zou La Valse van Ravel, om één uit
tientallen voorbeelden te citeren, er nooit geweest zijn.
De opvolger ontplooit dezelfde razende activiteit in 't produceren van bedwelmend
genot als de voorganger, en kent geen tegenspoed. Wanneer na een periode van
onafgebroken muzikale frenesie zijn zenuwstelsel schijnt te bezwijken, neemt hij
een krasse maatregel die wederom de opinie van de vader logenstraft. Hij roept en
dwingt zijn broer Joseph om hem te vervangen. Deze Joseph, van beroep
architect-ingenieur, bouwer van een watertoren, uitvinder van een automatische
straatreiniger, leert op zes-en-twintigjarige leeftijd in een handomdraaien de muziek
goed genoeg om de bijnaam te verwerven van Pepi en 222 werken te schrijven
(Lanner slechts 208), die Schani roemde boven de zijne. Een poos daarna, omdat zij
met hun beiden de zaken niet meer aan kunnen, schakelt hij ook zijn derde broer in,
Eduard, die was opgeleid voor de diplomatieke loopbaan, en die hij binnen enkele
maanden metamorphoseert tot dirigent-componist. Als auteur van 318 werken verdient
hij een fortuin (evenals zijn broers) en de bijnaam van Der schöne Edi. Alles gaat
op rolletjes onder de waakzame ogen van moeder Anna, aan wie Schani het gewonnen
geld afdraagt. In 1862 heeft hij tijd om te trouwen en huwt een fameuze zangeres,
Jetty Treffz, wier twee buiten-echtelijke dochters het hart inpalmden van een prins
en een graaf, wat hem toegang verschaft tot de kringen van de adel. Op de Parijse
tentoonstelling van 1867 is hij een der grootste attracties en lanceert aan de Seine
Die schöne, blaue Donau, welke enkele maanden tevoren, gezongen door een koor
van 1200 mannen, te Wenen geen succes had. Hij is schatrijk. Zijn roem zal niet
meer stijgen. Hij kan alleen nog rijker worden. Bij de eeuwfeesten der Amerikaanse
onafhankelijkheid (1876) dirigeert hij te Boston voor een koor van 20.000 zangers
en in een houten tent waar plaats is voor 100.000 hoorders, Die schöne, blaue Donau,
geholpen door 100 assistent-dirigenten. Zijn hond, die zwart was gelijk hij, moet hij
laten scheren om ‘kunstenaarslokken’ te verschaffen aan alle dolle bewonderaarsters
en het monster-concert wordt vijftienmaal herhaald. Maar hij kan ook nog
meesterstukken leveren: Künstlerleben, G'schichten, Wein, Weib und Gesang, Wiener
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Blut, Kaiser-Walzer, Die Fledermaus, Der Zigeunerbaron. Want roem moest in die
dagen telkens weer opnieuw veroverd worden.
Pas in 1870, het ongeluksjaar van Europa, kwam het noodlot kloppen aan de deur.
Zijn moeder sterft. Zijn broer Josef, dirigerend te Warschau, wordt bevangen door
een paniek omdat de eerste viool verkeerd inzet, valt van het podium en wordt
weggedragen met een dodelijke wonde. De kwade kans gunt hem een korte pauze.
In 1877 overlijdt zijn vrouw plotseling aan een beroerte, na een der bezoeken die zij
ontving van een onbekend gebleven jonge man, en Schani slaat op de vlucht naar
Italië. Hij valt in de strikken ener charmante avonturierster met wie hij trouwt en die
hem ridiculiseert. Om van haar te kunnen scheiden wordt hij Duitser en protestant.
Hij herstelt van zijn ellenden in een huwelijk met de weduwe van een bankier, Adèle
Deutsch, die hem kinderloos de ogen zou sluiten op een Juni-dag van het laatste jaar
der eindigende eeuw. De zwaarste slag viel na zijn dood. Eduard, der schöne Edi,
hypochondrisch geworden omdat hij nooit uit de schaduw kwam van zijn illustere
broer, en geërgerd, tot waanzin verbitterd door de talrijke vervalsingen die straffeloos
bedreven werden met de composities der familie, verbrandde in 1907 twee
wagen-ladingen manuscripten, en men kan niet eens gissen wat er verloren ging
tijdens een brand die vijf uren duurde en waarvoor hij een aparte oven gehuurd had
bij een fabrikant.
Het boek van Kuringer bevat nog een menigte andere curieuze bijzonderheden uit
de levens der vier genieën, die een steeds verrukkelijk, steeds hernieuwd décor
toverden achter de spookgeschiedenissen der huizen Hohenzollern. Wittelsbach,
Habsburg en Romanoff. Alles is zo onwillekeurig onthullend, dat ik nu reeds
nieuwsgierig ben naar de monografie, welke omstreeks 2050 de jazz zal toelichten
waarop de tegenwoordige wereld danst.

De techniek van de melodie
Vanouds is er omtrent de melodie zo goed als niets bekend, behalve dat zij sinds heel
lange tijd bestaat over de ganse aarde en een oorsprong heeft die nooit werd
opgehelderd. Tot heden toe was er niemand die van de melodie een voldoende definitie
gaf. Zoek maar in de boeken en houd rekening met de zin der woorden. Het maken
ener melodie kan dan ook niet of slechts nauwelijks worden onderwezen, en er is
geen kunst, uitgezonderd de muziek, waarvan een haast onmisbaar onderdeel niet
kan worden aangeleerd.
Zonder twijfel kunnen uit reeds aanwezige melodieën enkele regels worden afgeleid
volgens welke ieder, vertrouwd met de eerste beginselen der muziek, een toonbare
melodie zal kunnen vervaardigen, want niets in de wereld geschiedt zonder orde,
zelfs niet de wanorde. Doch wie naar afgeleide regels werkt, zal immer slechts een
melodie voortbrengen uit een zekere periode van een min of meer verwijderd verleden,
doch nimmer een melodie uit een levend tegenwoordig moment. Het eigenaardige
van de melodie, welke echt is en geldig, ligt hierin dat zij uit het ongekende komt
en altijd ongekend blijft, ook al kent iemand haar sinds jaren en jaren.
Daarom raakt men op een echte melodie, al is zij tientallen eeuwen oud, nooit
uitgekeken, en nooit uitgehoord. Zij is een zingend stukje leven in de oneindige duur.
Zij is onsterfelijk en onverzwakbaar zolang een ongeluk haar niet vernietigt. Volgens
haar natuur zou zij gerangschikt moeten worden in de categorie van het aprioristische,
het transcendente, de metaphysiek, het voor de ratio onbenaderbare, het inspiratieve.
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Vroeger inderdaad heette zij van hemelse afkomst en enkel verwerfbaar door
bemiddeling van een god of van een muze.
Tot voor kort - (toen de melodie uit de ernstige muziek begon te verdwijnen) - is
er ook nimmer een aparte handleiding geschreven voor het samenstellen ener melodie
en de enkelen die het probeerden verrichtten een werk dat niet het geringste resultaat
heeft afgeworpen. Immers, gelijk ieder weet, heerst bij de componisten steeds nog
gebrek en armoede aan het enige element der muziek waarvoor geen deugdelijk
onderwijs gevonden werd. De meesters hebben zich slechts zeer zelden (en dan nog
buitengewoon vaag) over deze zaken uitgesproken, en wie anders, behalve de
natuurlijkerwijze ingewijden, zou aangaande haar toedracht inlichtingen kunnen
verschaffen?
Het falen van de overigen echter moet een reden hebben en schijnt mij voornamelijk
te wijten aan het feit dat zij in beschouwingen over de melodie hun onderzoek bijna
uitsluitend beperkten tot de vorm, de uiterlijke tekening, maar de inhoud, het wezen,
zijn innerlijke beweegreden en drijfkracht, hebben veronachtzaamd. Om dit verzuim
te ondervangen, en om een begin van inzicht te gronden, zou ik de melodie willen
definiëren als volgt: ‘Een melodie is door middel van unisone tonen de vertolking
van het komen en gaan ener aandoening.’
Voorbeeld: Het Wilhelmus van Nassaue. Bij zijn aanhef zingt de mens een
bevinding van zekerheid en vertrouwen; in het middendeel bezint hij zich op wat
hem zou kunnen schokken; in de slotfrase bevestigt hij zijn geloof. Ander voorbeeld:
De Marseillaise. Bij de inzet breekt de mens los in een drang naar voorwaarts; in het
middendeel bekommert hem het waarom zijner drift; in de slotfrase vermeerdert zich
tot een climax de eerste opwelling. Derde voorbeeld: God save the Queen. Bij de
aanhef poneert de mens een gewaarwording van kalme standvastigheid, die in een
geleidelijk, onafgebroken stuwing toeneemt tot het einde. Elke aandoening heeft
haar eigen verloop en zal zich uiten is een eigen curve. Bij melodieën zonder tekst
zal de aandoening niet altijd met volstrekte nauwkeurigheid kunnen worden
omschreven. Maar dit soms onuitspreekbare verhindert niet de waarneming dat de
aandoening er is, en hoe zij haar curve ontwikkelt.
De melodie verklankt dus een innerlijk gebeuren, dat men naar believen psychisch
of physisch kan noemen, zolang wij het mechanisme onzer roerselen en onzer affecten
niet vollediger kennen, want het bijvoeglijk woord verandert niets aan het gebeuren
zelf. Betreffende dit innerlijk gebeuren kan verder met de grootste waarschijnlijkheid
verondersteld worden, dat de betrokken mens, op het moment der wording van de
melodie, een soort van onzichtbare straling produceert die zich bij hem werktuigelijk
transformeert in muziek; en voorts nog dat deze emanatie, zodra zij door tekens
verzinnelijkt is, in het oneindige herwekt kan worden met onverflauwde werking en
overgedragen op medemensen. Niet slechts op mensen, maar dikwijls ook op dieren,
gelijk de ervaring bewijst. In het verleden kreeg deze hoedanigheid der melodische
activiteit de naam en de faam van magie. Tegenwoordig is onze verhouding tot de
magie van louter historische aard geworden, en zijn wij weinig geneigd haar meer
te achten dan een fabel. Zeer stellig niettemin leeft zij onbewust en oncontroleerbaar
voort in de hedendaagse concertzalen, en vermoedelijk zullen wij nog ooit (als de
psychologie vorderingen blijft maken) in een nabije toekomst de muziek toetsen naar
de bruikbaarheid, de wenselijkheid, de vitaliserende kwaliteit harer emanaties.
Uit het voorafgaande volgt dat de verdienste ener melodie altijd in de eerste plaats
bepaald zal worden door de graad van intensiteit der uitgedrukte aandoening, in de
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tweede plaats door de juistheid, de psychologische verklaarbaarheid der curve welke
zij trekt, en pas in de derde plaats door de regels of wetten, die theoretici meenden
te mogen afleiden uit gegeven melodieën van voormalige generaties. Nog minder
dan voor de wetenschappen bestaan er voor de muziek onveranderlijke wetten, want
in haar ontdekkingen zal zij immer voortschrijden.
De vraag is nu: van waar komt de aandoening (die men vroeger inspiratie noemde),
van buiten of van binnen de betrokken componist? in andere termen: heeft zij zegbare
of onzegbare aanleidingen? Het schijnt mij geoorloofd hierop met zekerheid te
antwoorden, dat de aandoening voor 99% ontspringt uit aanwijsbare, uiterlijke
oorzaken, doch dat men het resterende procent mag reserveren voor dubieuze, moeilijk
te achterhalen gevallen. Die oorzaken evenwel zijn van buitensporig verschillende
en van de meest onverwachte geaardheid, en zó wisselend, zó ongedacht, dat zij
praktisch overal, in alle dingen, in alle omstandigheden te ontmoeten zijn. Die
oorzaken daarenboven blijken zo goed als nimmer dezelfde. Haar
aandoeningsmogelijkheden hangen geheel af van de interpreterende persoon. De ene
dag zal een rode dakpan tegen een blauwe lucht, het woud van hijskranen ener haven,
een harmonika spelende bedelaar onder een brug, een witte zwerm duiven, de fluit
van een boot, het rollen van een trein, het oog van een mens, een mus voor het venster,
een vallend blad, het loeien van de wind, een verlangen, een herinnering iemand in
een toestand van resonantie brengen, maar de andere dag volstrekt onbewogen laten.
Zonder enige twijfel echter is het vermogen om de ons omringende dingen
electriserend, dynamisch te interpreteren bij iedereen ontwikkelbaar want bij iedereen
is het in beginsel aanwezig, ofschoon de meesten het nauwelijks vermoeden. Niet
enkel op de muziekscholen, doch bij elk onderricht, zou die macht tot resonantie,
die macht om de dingen in hun levende wezen te benaderen (macht welke iets
goddelijks heeft en daarom eertijds van boven scheen te komen) een uur per week
gedoceerd moeten worden.
Zulke overwegingen rezen bij mij op onder het zeer aandachtig bestuderen der
‘Melodieleer’, een geschrift van Jos. Smits van Waesberghe, onlangs gepubliceerd
(in het Engels) door The American Institute for Musicology, en (in 't Hollands) door
Broekmans en Van Poppel te Amsterdam.
Nooit las ik een boekje waartegen ik zo vele en zo belangrijke bezwaren te opperen
had van af de eerste pagina tot aan de laatste. De auteur, een bedreven specialist in
middeleeuwse muziekwetenschap en leraar aan het Amsterdamse Conservatorium,
bestemde zijn methode tot het begrijpen en maken ener melodie voor alle graden
van het onderwijs, van het laagste tot het hoogste, voor de leerlingen zowel als voor
de onderwijzers. Deze illusie van algemeenheid verraadt reeds een verbazend tekort
aan realiteitszin, een geduchte mate van overschatting. Bovendien heeft het beraamde
systeem zelf dusdanige fouten in de opzet en in de uitwerking, dat het niet alleen
onbruikbaar geacht moet worden, doch ook verwarrend, schadelijk en wellicht
destructief voor elk talent.
Het ligt haast voor de hand, dat de auteur, die in de compositie geen vakman is,
en die een zeer geringe voeling blijkt te bezitten met de elementaire condities van
dit vak, niet het flauwste begrip noch besef heeft van de hierboven aangedulde
achtergronden ener melodie, haar wezen, haar wording. De aesthetische1) basis
bijgevolg, het belangrijkste, ontbreekt. En de didactische uitgangspunten, die zulk
1) aesthetisch komt van het Griekse aisthêsis, vermogen om te voelen.
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een gemis ten dele zouden kunnen compenseren, zijn even onaanvaardbaar als
ondeugdelijk.
Door zijn ‘melodieleer’ te funderen op de vroeg-middeleeuwse, oud-kerkelijke
muziek, met haar vreemd geworden toonladders en verouderde notatie, bant de auteur
zijn stelsel reeds uit de courante werkelijkheid. Niemand kan van kinderen en jonge
lieden vergen (tenzij ze voor een gespecialiseerde klasse van musici worden opgeleid),
dat ze ook nog het vierlijnige notenschrift leren en de middeleeuwse gamma's. Die
gamma's zijn zo lastig te hanteren, en eisen een zo afzonderlijke scholing, dat hun
karakter gedurende lange tijd door de kerkelijke musici zelf onbegrepen is gebleven
en dat volleerde componisten er nooit mee vertrouwd raken. De auteur zelf van deze
melodieleer tast in het duister, en er naast, wanneer hij het gebruik van de mi-modus
ontraadt, wijl ‘de mi-modus zulke belangrijke gebreken heeft, dat hij zonder meer
voor de componist van kunstzangen weinig aanlokkelijk is.’ Wie bedenkt dat de
antieke Grieken (Pindaros, Aischylos, Sophocles, Euripides, etc.) bij voorkeur, bijna
uitsluitend, in de ‘mi-modus’ componeerden, zal zulk een uitspraak onbezonnen
vinden op het onnozele af.
Behalve nodeloze belemmeringen echter (o.a. een geheel nieuwe, willekeurige,
volslagen overbodige, alles dooreenhaspelende, onverstaanbare terminologie) bevat
het systeem dat Jos. Smits van Waesberghe ontwierp mankementen, welke niet slechts
vruchteloze hindernissen maar gevaarlijke nadelen zullen berokkenen aan leerlingen
en leraars. Van alle zogenaamde ‘wetten’ welke hij beweert te ontdekken is geen
enkele onbetwistbaar, en geen enkele die niet op het eerste gezicht reeds zoveel
kansen op uitzonderingen behelst dat met gezond verstand onmogelijk gesproken
kan worden van ‘wet’.
Ondertussen is dit niet het ergste. Maar iemand die de wetten van deze melodieleer
(het zijn er dertien, als ik goed geteld heb) gehoorzaam toepast, en de werkwijze,
welke de auteur hem aanbeveelt voetstoots volgt, zal aan het einde van zijn scholing
onvermijdelijk bemerken, dat hij op kwasi logische manier zeven tonen mechanisch
leerde aaneen rijgen op voorgeschreven ‘trappen’, doch dat hij na volbrachte arbeid
nog verder van de eigenlijke, levende melodie verwijderd is dan toen hij begon.
Het spijt mij dat ik dit vonnis heb te vellen zonder overlegging van de meerdere
bewijzen, die in overvloed voorradig liggen. Maar om ze te leveren zouden evenveel
noten-voorbeelden en evenveel papier nodig zijn als de auteur behoefde voor de
stellingen die hij verkondigt en de discussie zou slechts door technici kunnen worden
gewaardeerd. Ik moet daarom volstaan met deze schematische uiteenzetting van de
gegevens ener gewichtige onderneming, die mij noopt tot afwijzende conclusies.
In ieder geval is géén methode - gelijk in het fabelachtige voorheen - beter dan
een averechtse.

In de Barbier
Tot aan het absolute hoogtepunt verwezenlijkte Rossini's Barbier wat in de jaren van
omstreeks 1820 een geraffineerde geest als de sensualist Stendhal verstond onder le
beau idéal: het opperste aan gratie, scherts, vreugde, lichtheid, en verliefde sensibiliteit
op een zonnige wereld, waar slechts één doel de moeite waard lijkt: la chasse au
bonheur, de jacht naar geluk.
Juist omstreeks die tijd was dat ideale mooie bereikbaar geworden in muziek.
Gedurende twee eeuwen oefening had de zuivere melodie een graad van buigzaamheid
verkregen, welke haar dermate geschikt maakte voor de vertolking van alle nuances
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der voornaamste emoties, dat de hele rest van het technische apparaat bijna achterwege
kon blijven, en gereduceerd kon worden tot een minimum. De castraten, alvorens te
verdwijnen, hadden de mogelijkheden van de menselijke keel zo grondig geëxploreerd
en zodanig uitgebreid, dat de zingende stem een lenigheid verwierf, die door geen
enkele vogel, en zelfs door geen enkel instrument kon worden geëvenaard, noch
overtroffen. Omdat zij (de castraten) door het intellect moesten aanvullen wat zij
van nature niet meer bezaten, waren zij onvergelijkbare paedagogen die leerlingen
kweekten voor wie het moeilijkste eenvoudig scheen en gemakkelijk.
Een zekere filosofie, gebaseerd op een metaphysisch optimisme, dat Voltaire
parodieerde met de fameuze slogan ‘Tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes possibles’, maar niet minder een gezond animaal instinct had de hardheden
der moraal getemperd en het leven geregeld (ten minste voor de begunstigden) als
een morgenspel in een zomerse, gouden ochtend. De mens droomde daar in een luwe,
behaaglijke stilte. Bij tussenpozen ontwaakte hij met een gezellige, altijd amoureuze
onrust (er waren toen geen zonden behalve politieke), verwekte een dartel gewoel,
gezoem, gekrioel dat altijd iets feestelijks had en meestal steeg tot bruisende, dolle
uitbundigheid. Elk gebaar hield de sierlijkheid van het fleuret en de dansende
schermer, ook als men somtijds doodde. Elke intonatie, ook de pathetische, ook de
spottende, zweefde op uit een onderklank van beminnelijkheid, van vriendelijkheid.
Zelfs het onweer, met zijn donder en bliksem, had iets genoeglijks en verheugends
dat de welgezindheid en de geneugten vermeerderde. Alle wroeging, alle wrok waren
weggewist, en lieten zelfs bij hen die de onfortuin geproefd hadden, geen sporen na
in de herinnering. Haat bestond niet. Evenmin de melancholie. Men betreurde niets,
ook niet als men treurde. Het moment waarin men leefde, verloor nooit zijn beginsel
van verrukking. Menigmaal reeds, vanaf De Gouden Ezel van Apulejus, Daphnis en
Chloë van Longus, hadden kunstenaars aan de mensen zulk een weldadige wereld
voorgespiegeld, waar schaduw slechts dient om de goedheid te verhogen van het
licht; doch nimmer was die gedroomde werkelijkheid zo voelbaar, zo doordringend,
zo overwinnend geworden als toen de muziek vermocht haar uit te drukken.
En 't wonderlijkste is misschien dat er aan deze tintelende, zwierige, zangerige
kunst geen greintje kunstmatigheid te bespeuren valt en geen enkele imperfectie. Zij
ontsproot onbekommerd, volmaakt, en onder de hachelijkste omstandigheden op de
natuurlijkste wijze. In het bedrijvigst gejakker, maar zonder een spoor van haast, met
de bekoorlijkste accenten, maar zonder een ziertje lievigheid en aardig-doenerij. De
drie meest geniale mensen van die tijd hebben deze voltooidheid begrepen. Beethoven,
toen Rossini hem bezocht te Wenen en hem zijn bewondering uitsprak, zei met een
diepe zucht: ‘Oh! un infelice!’ Hij bedoelde zichzelf met die ongelukkige, en voegde
er aan toe: ‘Maak vooral nog veel Barbieren.’ Hegel schreef: ‘Ik moet wel een
zonderlinge smaak hebben, want ik vind de Figaro van Rossini oneindig
aantrekkelijker dan de Figaro van Mozart.’ En Wagner, Rossini's rechte antipode,
bekende: ‘Van alle componisten die ik ontmoette, is Rossini de enige waarlijk grote.’
De zaken beschouwend op dit standpunt der idee, kan ik niet geloven dat een goede
voorstelling van de Barbier tegenwoordig ergens op aarde behoort tot de
mogelijkheden die gebeuren, zelfs niet voor schatten gelds. Wij kunnen die
eenvoudige tovertuin, waarheen Rossini ons nog roept, niet meer naderen zonder
omwegen, niet meer zonder struikelen betreden. Wij kunnen er niet meer ‘gewoon’
zijn, thuis, onder ons, ook al hadden we nog de techniek der nachtegalen en
paradijsvogels die wegvlogen en niet wederkeerden. Het zou daarom tegen
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redelijkheid en billijkheid indruisen wanneer ik de Utrechtse opvoering van de Barbier
bekeek uit de gezichtshoek van een ideaal dat zich zo zelden grijpen liet, zelfs door
Rossini. Dat de Utrechtenaren het even in ons geheugen hebben teruggebracht, als
een fata morgana, is verdienstelijk genoeg om ontvangen te worden met dank.
Maar nu de Barbier gekozen werd, die honderdmaal gevaarlijker is dan Don
Pasquale en duizendmaal lastiger te realiseren dan Het Medium, had ik toch in de
grens van het bereikbare gaarne meer streven willen zien naar de getrouwheid. Ik
acht het niet noodzakelijk en nog minder geoorloofd om de secco-recitatieven welke
in Rossini's dagen begeleid werden op het clavecimbel, kortweg te schrappen en te
vervangen door het gesproken woord. De tekst kan die ontluistering niet verdragen.
Het argument dat gegeven wordt om deze verminking te rechtvaardigen, houdt geen
steek. Men beweert dat alleen Italiaanse zangers voor de zeer rappe secco-recitatieven
een goede tong in de mond hebben. Dit is stellig onjuist. En als het juist ware dan
had men de hele Barbier in de kast moeten laten, want Figaro's factotum-aria o.a. en
menig gezongen ensemble eisen niet geringere volubiliteit dan de recitatieven.
Radheid, zelfs in 't Italiaans of in 't Frans, is een kwestie van oefening, en ook in 't
Hollands verkrijgbaar. Het doel mag niet te laag gesteld worden. Men neemt reeds
genoeg vrijheden met een meesterwerk als de Barbier.
In de regie stoorden excentriciteiten die te hard vloekten met het delicate, nooit
vulgaire karakter van Rossini's stijl, om ze te aanvaarden.
Te midden dezer Rococo-muziek is het niet accuraat en niet serieus om Rosina's
duegna te typeren als een Jordaanse. Evenmin om in de huiskamer van een rijke,
deftige dokter drie armoedige vogelkooitjes op te hangen, leeg overigens, gelijk men
ze aantreft in de achterbuurten. Evenmin de extravagante bombardon bij het troepje
muzikanten die Rosina een serenade brengen. En nog een aantal andere malligheden.
Dergelijke invallen zijn niet komisch, maar koddig. Zij behoren tot de atelier-grappen
die succes hebben, doch waarmee geen enkel der problemen wordt opgelost welke
in de loop der jaren toenamen naar mate de regie van de Barbier versteende onder
het stof. De vandaag overheersende neiging om de sublieme speelsheid van sommige
kunstenaars uit een recent verleden te transponeren, te verlagen naar het plan der
platte operette en der klucht, kan niet anders worden opgevat dan als een symptoom
van vermoeienis, van decadentie.
De zang, welke bij Rossini primair is, waarnaast al het andere bijzaak moet blijven,
heeft onder die excessen van enscenering meer geleden dan men voor een opera kan
verantwoorden. Het zal iedereen zijn opgevallen dat Basilio, de muziekleraar, dwars
tegen de tekst in, de centrale figuur werd der handeling, en na hem Bartolo, de oude,
verkikkerde dokter. Die paradoxale verschuiving maakte alles scheef. Maar de schuld
lag niet aan Guus Hoekman (Basilio), noch aan Anton Eldering. Het kwam enkel
omdat zij 't best zongen, omdat hun stem onder de actie het nodige volumen behield
en zich duidelijk aftekende. Bij de hoofdpersonen (Almaviva, Figaro, Rosina) en bij
alle anderen, had men de verbazend onverwachte bevinding dat tenor, bariton en
sopraan onophoudelijk opgeslorpt werden door Rossini's uiterst doorzichtig orkest
en wat er van hen bovendreef bleek onvoldoende om de leemten te vullen. Ook hier
lag de schuld niet aan de dirigent (Chris Burgers, die over 't algemeen een passend
tempo nam), noch bij het orkest (het Utrechts Stedelijk), welks violen met luchtige
strijkstok, de blazers met kwieke tongslag zich handig en vief genoeg heen werkten
door veel onwennig geworden ornamenten van Rossini's melodie.
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Het décor van Wijnberg (met zijn affiche ‘Toros’) toonde gelijke curiositeiten als
de regie van Laseur. Het laatste waaraan een hoorder van de Barbier denken zal,
hoewel de handeling plaats heeft in Spanje, en het laatst wat aan de hoorder in
verband, in functie met de muziek gesuggereerd zou moeten worden, zijn zonder
enige twijfel stierengevechten.
Wat bereikbaar was ging dus voor een ruim deel niet boven de macht. Om het te
bereiken, of om het dichter te benaderen had men zich slechts een beetje nauwkeuriger
behoeven te richten naar de muziek.

In het Concertgebouw
Het Amsterdams Orkest begon zijn herfstcampagne met drie volksconcerten waarvan
het eerste werd uitgezonden door de televisie. Wegens het uitvallen ener camera, en
het onhandige, muzikaal-ondeskundige gebruik der andere, waren de technische en
artistieke resultaten van een beklagenswaardige middelmatigheid. Een podium vol
verblindende en verhittende lampen had de hoorders min of meer gehinderd en
gestoord voor heel luttele winst.
Maar ook wanneer de Nederlandse televisie eenmaal haar vak zal kennen, zou ik
een bedrijf, welks storende apparatuur niet gemist en niet verborgen kan worden, uit
onze openbare muziekbeoefening geweerd willen zien.
Ik ben geen verachter van de machine. Integendeel. Hoe meer hoe liever. De
machine is het enige middel waarmee de mens zich een volledige vrijheid kan
verschaffen.
Zolang echter de hele televisie-techniek verkeert in een stadium van primitiviteit,
en geoefend wordt onder omstandigheden welke radicaal inbotsen tegen de beroemde
‘geest van de muziek’ die sinds de oudheid door grote denkers en kunstenaars
voldoende gedefinieerd is om hem te kennen, te eren, te eerbiedigen en te handhaven,
mag de machine onder geen enkel voorwendsel, onder geen enkele voorwaarde
betrokken worden bij gelegenheden waar deze sublieme doch schuchtere, schuwe,
kwetsbare ‘geest’ zich tracht te manifesteren.
Het Orkest en Van Beinum hadden in princiep die profanatie van hun kunst en
van hun arbeid moeten afwijzen. Nu we toch aan de laatste dagen van Pompeji toe
zijn (hierover gaan geleerden en dwazen accoord), zullen wij onze tijd het best
gebruiken door de edelste der bezigheden welke de mens uitvond, niet ter wille van
een paar centen te laten vervalsen en vergallen.
Op de tweede der drie avonden dirigeerde Van Beinum de première van het ‘Concert
voor harp en orkest’ dat Lex van Delden vorig najaar schreef voor onze eminente
harpiste Phia Berghout.
Deze eerste symphonische compositie welke Van Delden hier zag uitgevoerd,
heeft zeer goede en minder gunstige eigenschappen. Omdat oprechtheid zeker
verschuldigd is jegens iemand wiens talent de hoogste verwachtingen oproept,
formuleer ik mijn bezwaren zo zakelijk mogelijk.
Het hoofd-thema, dat het werk beheerst, is te snel aanvaard; het mist plastiek en
zeggingskracht; het behoort tot de soort van globale invallen die sinds dertig jaar
overal de hoofden der componisten doorkruisen, en tijdens de gang van 't stuk krijgt
't niet meer soliditeit en niet forser vat. Van Delden moet wel bedenken dat er voor
't vinden van een goed ‘thema’ evenveel ascese (zelftucht) nodig is als toeval. Dat
de meeste componisten der recente periode van gemakzucht aan die ascese maling
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hadden, is geen reden om hen na te volgen. Wanneer het hoofd-thema
geconcentreerder, gecondenseerder, suggestiever was geweest of had kunnen worden,
dan zou van de weeromstuit ook de improviserende brokkeligheid der structuur
minder opvallen als zodanig. De twee korte marsen (in de nocturne en in de finale)
lijden aan dezelfde fout: ze zijn te schraal, te schriel, niet overtuigend, en schijnen
daarom ondoelmatig aangebracht, psychologisch niet verantwoord. In de partij der
harp treft naast menige uitstekende, originele vondst (b.v. de cadens met solo-trompet),
ook menige holle passage, die de criticus Van Delden niet zou admitteren als dezelfde
noten gespeeld werden op een piano. Men mag slordigheden niet verdoezelen achter
de tover van een instrument. Doch daartegenover is het slot van de nocturne zo
magnifiek poëtisch, en klinken verschillende lyrische of schertsende episoden der
twee andere delen zo welgemaakt en overschuimend van talent, dat ik zonder aarzelen,
wanneer een millioen mij ter beschikking stond, het de componist zou aanbieden,
met een vriendelijk verzoek om zijn tijd en zijn gedachten uitsluitend te wijden aan
muziek, en zich te herinneren dat het impressionisme lang genoeg geduurd heeft.
Het Orkest, waarvan wij de Pastorale hoorden en La Mer, is in optima forma.

Fidelio 1949 en '52
De lieden die bij de reprise van Fidelio in de Stadsschouwburg, na de Derde
Leonore-ouverture klapten, joelden en trappelden alsof zij het Concertgebouworkest
hadden gehoord onder Beethoven in eigen persoon, hebben geen oren aan hun hoofd,
geen greintje verstand van muziek, missen alle gevoel voor verhouding, of speelden
komedie. In ieder geval maakten zij zich (en ons) belachelijk voor de buitenlanders
die dat bijwoonden. En de lieden die beweerden en schreven dat Josef Krips in deze
opvoering revanche nam op de voorstellingen van 1949 (die gedirigeerd werden door
Paul Pella) belasten zich om welke redenen dan ook met 'n blaam waarvoor ik hen
niet te feliciteren heb. Het is niet nobel iemand te slaan die buiten gevecht raakt en
zich niet verdedigen kan. Ik wens aan zulke praktijken niet mee te doen met een
zwijgen dat mij tot medeplichtige zou maken aan een lelijke daad en ik hoop dat
Paul Pella in deze woorden enige vergoeding zal vinden voor de smaad die hij te
slikken heeft na de botte bejegening welke hem door een geforceerd ontslag hier, in
zijn tweede vaderland, reeds werd aangedaan.
Neen, deze reprise van Fidelio, waarmee de Ned. Opera haar nieuwe seizoen
opende, verdient in geen enkel opzicht de naam van revanche. Zij was niet goed en
niet slecht, maar doorlopend 't een en 't ander. Vanaf het Wilhelmus, dat voorafging,
sjokten de strijkers juist genoeg (een tiende seconde) achter de blazers aan om het
ensemble te devalueren, en deze uitmiddelpuntigheid, welke aan het musiceren iets
dilettantisch geeft, heeft zich in de loop van de avond ettelijke malen herhaald. Soms
was dat komisch (in verschillende vlugge unisono's b.v.), soms ergerlijk, zoals in 't
koor der gevangenen, dat gevaarlijk slingerde, op kapseizen af. Het verbaasde me
dat Krips dat bengelen niet merkte en niet wist te verhelpen. Wat er verongelukte in
de toegejubelde Derde Leonore-ouverture heeft hij even goed gehoord als ik, en
waarschijnlijk veel beter. Ter ere van de orkestleden der Opera worde gezegd dat
die slippers niet gebeurden wegens gebrek aan techniek, maar voortkwamen uit
nerveuze overspannenheid, consequentie van het inferioriteitscomplex dat de critiek
hun pleegt in te boezemen zodra zij niet spelen onder leiding ener geaccrediteerde
beroemdheid.
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Er waren uitstekende praestaties (de orkestrale introductie van Mir ist so wunderbar;
de hoorn-solo in de aria Abscheulicher, wo eilst du hin?; verschillende solo-passages
van hobo of clarinet, etc.) en wijl ik de accidenten wijt aan Krips, schrijf ik gaarne
(hoewel met minder zekerheid) het geslaagde op zijn rekening. Maar de algemene
kwaliteit der opvoering van 1952 overtrof niet die van 1949. Op Corry van Beckum
na, een zangerige, maar ietwat aangeleerde Marzelline, en Paul Gorin, een goedige,
zalvende Minister, was de bezetting der rollen dezelfde, ook de décors, ook de regie,
en niemand scheen mij vooruitgegaan. De Derde Leonore-ouverture kwam weer na
het tweede tafereel, waar zij niet thuis hoort omdat ze precies recapituleert met het
orkest, wat wij even te voren doorleefden op het toneel. Deze geniale ongerijmdheid
kon Mahler zich veroorloven, doch niemand anders, en voor ieder die hem copieerde
gold het spreekwoord: Quod licet Jovi, non licet bovi: wat Jupiter mag, mag nog
geen os.
In 1949 wist ik niet bij wie de fout lag (bij de regisseur Van der Vies of bij Pella)
van een academisme, een schoolsheid, een onechtheid, welke de poignantste, de
naïefste, de hartstochtelijkste accenten van Beethoven neutraliseerden tot schablone
en onnatuur. Ik vermoedde dat beiden in gelijke mate schuldig waren aan een euvel
dat Fidelio bezwaart met een nevel van verveling. Vandaag weet ik het evenmin. Is
het Krips of is het Van der Vies, die alles wat op het toneel gesproken en gezongen
werd, had gestileerd in hetgeen wij vroeger noemden ‘boekentaal’?
Zo klonk het nu en toen.
Wanneer billijk bij ons nog billijk is, dan heeft Pella, in plaats van nieuwe
schimpscheuten te ontvangen, eer aanspraak op de vergoeding welke hem vergund
leek toen voor het vorig festival een reprise werd aangekondigd van Philomela.
Tegelijk hadden we daarmee de zestigste verjaardag kunnen vieren van Hendrik
Andriessen. Wat eveneens billijk zou zijn.

Hulde aan de inrichters van het herboren Rijksmuseum
Zo gauw we boven aan de grote trap links afsloegen, waren we niet meer in een
museum. Het donkere Rijksmuseum van Cuypers was verdwenen. Ook de dag was
weg, hoewel ik buiten meende te zijn, in de zon. We waren een heldere ruimte
binnengegaan, waar alle afmetingen, ook die van het licht, harmoniëren met jezelf.
Waarom, zou ik niet kunnen zeggen. Het eigenaardige is, dat je hier niet naar de
dingen hebt te zoeken. Zij komen uit eigen beweging naar me toe. Heel anders dan
op een tentoonstelling van schilderijen of beelden. We hoeven hier met de dingen
niet eerst kennis te maken. Zij radiëren. Ongemerkt omhullen ze je met een warme
suggestie van dierbaarheid, en zó sterk dat het meer dan natuurlijk schijnt.
Boven-natuurlijk. Ja. Dezelfde gewaarwording krijg je in heel enkele kerken (die
nieuwe van Amstelveen b.v.), in sommige landschappen, in een kamer waar iets van
het geluk bleef zweven dat je er dikwijls gevonden hebt. Maar hier werkt het intenser,
en het gaat crescendo. Juist als in heel enkele goed gecomponeerde symphonieën.
Inderdaad wandelen wij er als in een nimbus van muziek, van de strelendste der
muzieken, en zonder dat we hebben te vragen naar meer, gelijk de dichters doen,
want van overal komt dat meerdere ons tegemoet. We hebben geen enkele kennis
nodig om het te begrijpen. Het is een zuiver geschenk. Nooit zal ik het moment van
de verwondering vergeten die mij beving, terwijl wij de zaal naderden van het Delfts.
Het was alsof ik met enkele stappen van de vloer binnenschreed in het puurste en
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zachtste azuur, waar alles aetherisch wordt en zingend. Ik weet zeker, als ik het
tienmaal doe, dat ik telkens die ondervinding zal hebben van blauwe heerlijkheid.
Er is ook van alle kanten gradatie, stijging, climax, hoewel nergens verschil in de
volmaaktheid. Bekijk de dingen stuk voor stuk. Niet een is er dat je onbewogen laat,
vanwaar dat opperst dierbare je niet toestroomt. Elke materie is hier van het edelste
gehalte geworden, als een levend juweel, een onprijsbaar kleinood. De aandacht, de
heilige innigheid, de toewijding, de adoratie waarmee de makers van deze dingen
hun materie behandeld hebben, bemind, gekoesterd, vloeit als verkwikkend leven
eruit af. En wij lopen daartussen, alsof wij er wonen, zo jong is dit antiek, zo echt,
zo sprekend. Alle kleuren der seizoenen, alle tinten van de regenboog, van de
dageraad, van de avondschemer, alle brekingen van het licht in de geschilderde,
ruiten, in het geciseleerde kristal, in het aardewerk, in de duizend-bloemige tapijten,
en al de sierlijkheid, de onzegbaar liefhebbende zorgzaamheid in de pracht, in de
praal, in de eenvoudige bekoring van het huiselijke voorwerp, het is allemaal zó
nabij, zo vertrouwd, zo eigen en tegelijk zo verheven souverein, zo duidelijk, dat
wijzelf, toeschouwers, als getransfigureerd worden tot ontdekkers, die de schatten
bezitten welke zij herkennen. Bij dat passie-altaar van gesneden hout, bij dat
staatsiebed, bij die poortjes en portieken, bij die schoorsteen met de onovertrefbaar
genuanceerde rose tegeltjes, bij dat houten vuurscherm in de vorm van een vogel,
bij dat tafelkleed, bij die onvergelijkbaar geminiatureerde kisten, kasten, vazen,
schalen, bij die Chinese wandbetimmering, bij dat goudleren behang, bij ieder dezer
weergaloos voltooide dingen, denken wij met een onmetelijke toegenegenheid (welke
wij nog ervaren als een weldaad) aan de mensen die deze schoonheid vervaardigden,
aan de mensen op wier verlangen zij verscheen en die haar menige eeuw
ongeschonden wisten te bewaren voor ons.
Hulde aan de inrichters van dit blijvende feest. Toen ik afscheid moest nemen
waar ik had willen verwijlen, zong automatisch het refrein in mij op uit Baudelaire's
Invitation au Voyage:
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

De kunst van het dirigeren
Vroeger, vanaf de verste oudheid tot ongeveer vier honderd jaar geleden, was de
maatstreep onbekend in de muziek. Het klassieke Griekenland, Rome, het ganse
Azië, Afrika en een groot deel der middeleeuwen hadden geen notenschrift en
bijgevolg geen tekens om in hokjes te ordenen en zodoende een rhythme aan te
duiden. Bij de Grieken, de enigen uit de voortijd van wie ons geschreven documenten
bereikten, werd alle melodische beweging bepaald door het metrum van het vers,
waaraan elke muziek onafscheidelijk verbonden was. Maar zelfs in de late
middeleeuwen, terwijl er reeds een tamelijk ingewikkeld notenschrift, en een
buitengewoon gecompliceerd componeer-systeem in gebruik was, bestond er geen
maatstreep. Er bestonden ook geen partituren, d.w.z. geen samenvattende notatie der
verschillende elementen van een muzikaal geheel. De uitvoerenden hadden een partij
voor zich, die zonder onderverdelingen verliep als een rustende, stijgende of dalende
grafische lijn. De dirigent, die toen chironoom heette (Grieks woord dat ‘leiding door
de hand’ betekent) kon de muziek, welke hij vertolkte slechts zien als onafgebroken
golvende continuïteit, in een horizontale visie wier geleidelijkheid van 't begin tot
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het einde voortduurde. Omdat alle middeleeuwse, en het beetje antieke muziek dat
overbleef, door de geleerden, die haar herontdekten, gepubliceerd is met maatstrepen
en in partituur, geeft bijna niemand zich tegenwoordig rekenschap van deze zeldzaam
gewichtige, karakteriserende omstandigheden, waaronder de muziek gedurende meer
dan vierduizend jaar beoefend werd en geëvolueerd heeft.
Toen met de Renaissance, en met de uurwerken, de verticale, begrenzende maatstreep
verscheen en wel verschijnen moest wegens de steeds toenemende uitbreiding en
gecompliceerdheid van het vocale en instrumentale apparaat, hebben de componisten
zich werktuiglijk geschikt naar de beperkingen van een hulpmiddel dat zij als
practische methode aanvaardden, doch theoretisch konden ignoreren. In de aanvang
heeft de maatstreep hun fantasie en hun inventie weinig beïnvloed, deels omdat hun
gedachten tijdelijk eenvoudiger, primitiever waren geworden, deels omdat zij, de
makers, tevens fungeerden als dirigenten bij wie de eeuwen-oude traditie van de
horizontale lijn, van de twee-eenheid metrum - rhythme, instinctief en atavistisch
voortleefde. Later, naar gelang hun melodische concepties soepeler werden,
complexer, samengevoegd uit ongelijksoortige, ongelijkwaardige factoren, hebben
zij hun verbeelding, hun melos, zo goed of zo kwaad als het ging, onderworpen aan
een juk, dat zij verdroegen, omdat het onvermijdelijk was. Menige poging is beproefd
(door het gebruik van onevenredigere maatsoorten de uitdijing der maatruimte, de
afschaffing der maatstreep) om aan de ingeslotenheid en hare tralies te ontsnappen,
maar zelfs wanneer het remedie scheen te moeten helpen, bleef toch de kwaal met
al haar dwang.
Het conflict tussen de schijn der maatstreep en het wezen der melodie was altijd
aanwezig geweest sinds de afbakening, de verbrokkeling van het melos in vakjes.
Strikt zakelijk bekeken had ieder het recht, hoe dwaas het ook lijkt, om een melodie
te vertolken, evenals iemand die elk der ‘voeten’ zou scanderen van een gedicht,
zonder zich te bekommeren om de rest. En hoe ongelofelijk het ook klinkt, dit
gebeurde in de muziek, toen de componisten in de minderheid geraakten, wijl de een
doof en revolutionnair was als Beethoven, de andere enkel revolutionnair gelijk
Berlioz, Liszt en Wagner, of onbekwaam als orkest-leider, onbegunstigd door het
lot, gelijk Bruckner, gelijk Debussy o.a. en toen de orkesten zich over de hele wereld
zodanig vermenigvuldigden, dat dirigenten moesten worden aangekweekt door
inrichtingen welke men conservatorium noemt.
Er ontstonden daarom, in de loop der vorige eeuw, twee soorten van orkestleiders:
de maatslaander, die zich houdt aan de streep, en de andere, de musicus, in de beste
zin van 't woord: de musische. De eerste, en verreweg de talrijkste, dirigeert noten.
De tweede maakt muziek.
Wat de maatslaander doet, is altijd rhetorisch, declamatorisch in een of andere vorm,
die wisselt volgens de mode en de tijd. Zijn intonatie, zijn innerlijk klimaat, kan glad
zijn, effen, blank, apollinisch, gelijk dat soms heet, of donker, ruig, ruw, bandeloos,
faustisch, dionysisch, gelijk men zegt. Hij kan weinig of veel mimiek nodig hebben,
met een bezwerend opzichtig gebaar een pauken-roffel te voorschijn roepen, een
bazuin, een trompet, die heus vanzelf wel zouden komen, met beide armen de lucht
klieven als molenwieken, om passie te stimuleren, schudden als een derwisch, of de
linkerhand in 't vestzakje steken, geen pink verroeren om te speculeren op de grofste
zenuwen van het publiek. Dat is allemaal bijkomstigheid, afhankelijk van
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temperament, van berekening, van heersende smaak, en heeft slechts uiterlijk verband
met de gedirigeerde compositie. Want bij elke compositie bezigt een maatslaander
dezelfde mimiek, en hoe zou men denken over een acteur, die alle rollen van het
repertoire voordraagt op dezelfde wijze? Dit is mogelijk in de muziek (waar veel
verknoeid kan worden, alvorens letsel onoverkomelijk wordt) en heeft geen andere
oorzaak dan de streep door welker horren en strikken de maatslaander het gezicht
verliest voor de zin van hetgeen hij leest. Zijn euvel schijnt onverhelpbaar. Een enkele
pagina uit Wagners Über das Dirigiren, en de paar voorbeelden die hij geeft, (of een
uitlating van Berlioz, van d'Indy, van Strawinsky) zouden hem kunnen genezen. En
hij las ze misschien! Maar het baatte niet en zal nooit baten, alsof iemand die van
nature geen inzicht bezit op de essens der melodie, dit niet verwerven kan langs
intellectuele weg.
De musische orkestleider, de ware dirigent, kijkt over het raster dat maatstrepen
trekken, het net dat zij spannen, instinctief heen. Hij ziet 't zonder het te merken. Hij
neemt die strepen voor wat ze oorspronkelijk waren: een noodhulp, een ezelsbrug,
een houvast, een steuntje; de gelinieerde ruimte van een blad, meer niet. Hij dirigeert
geen ‘voeten’, geen geisoleerde accenten. Hij dirigeert een expressie gelijk ze bij de
componist kwam aangevlogen, en welke iedere componist opteken: zonder maat.
Hij dirigeert die expressie, gelijk de noten haar herkenbaar voor hem maken, en alsof
hij ermee vereenzelvigd wordt. Ook bij de musische dirigent is de mimiek bijzaak,
afhankelijk van temperament, van gewoonte, conventie of individueel begrip. Maar
hoe intiemer hij zich met de gedirigeerde muziek identificeert, des te hinderlijker
(voor hoorder en speler) zal hij elke overbodige gesticulatie achten, (Richard Strauss
was hierin een bijna onvergelijkbaar voorbeeld) en hoe meer hij kan (hoe meer hij
de persoon van hoorder en speler respecteert) des te minder gebaar zal hij gebruiken.
Het leek me nuttig, ofschoon wellicht onnodig, om dit onderwerp ter sprake te brengen
na de drie uitvoeringen van Beethovens Pastorale, Debussy's La Mer waarin Eduard
van Beinum iedereen getroffen heeft door de uiterste eenvoud en de hoogste efficiency
zijner directie. Niet enkel bevonden wij ons daar tegenover een culminatie-punt in
de persoonlijke ontwikkeling van een kunstenaar, bereikt na vijf-en-twintig jaren
arbeid en meditatie, maar tevens werd ons de waarneming aanschouwelijk van een
toppunt in de evolutie der kunst van het dirigeren, en bovendien van orkestrale
voltooidheid. Op dit muzikale gebied van verenigd intellect en intuïtie is Eduard van
Beinum zijn tijd ten minste tien jaar vooruit, en het zal menigeen, evenals mij,
bemoedigen te mogen constateren dat in dit domein tien jaar vooruit de levende
actualiteit kan zijn voor een Hollandse gemeenschap.
Dat hij, op dit culminatiepunt aangekomen, zijn ondernemings- en ontdekkingslust
behoudt, dat hij het exacte besef zijner roeping en zijner waarde niet verliest, dat hij
geen reis-dirigent wordt, maar op eigen bodem iets duurzaams sticht, is de enige
wens welke ik te uiten heb en waarvan ik de vervulling hoop.

Over vele concerten
In dienst te staan van de muziek is geen sinecure, want sinds het nieuwe seizoen
begon, drie weken geleden, heb ik al twintig concerten gehoord, steeds op zoek naar
het onbekende, een bewondering, een verrassing, die men van tevoren onmogelijk
kon gissen. Zij waren niet altijd van muzikale aard, van de soort welke buiten ons
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dagelijks doen ligt en de hieruit opwellende emoties. Zelden ook volslagen nihil.
Soms vrees ik afgestompt te worden door een repertoire dat nodeloos beperkt wordt
en immer onveranderd terugkeert, alsof de ganse wereld hetzelfde voelt en denkt
wanneer zij muziek maakt. Maar allengs heb ik geleerd dat er ontelbare wegen zijn
om met de mensen in contact te komen, zodat die schrik voor de afstomping ophield
mij te verontrusten.
Hoe vriendelijk is het van Ana Maria Relano om uit Zuid-Amerika naar hier te
komen met een serie belegen Spaanse liederen, welke zij zingt op een schelle,
snerpende toon, en alsof zij elk moment zou kunnen uitbarsten in tranen. Er is veel
leed op aarde, schijnt haar jammerend wezen mij te zeggen, en mijn fantasie dwaalt
daarheen wat haar stem niet kan uitdrukken, ofschoon de bedoeling het wenst.
Misschien later, veel later, maar nu nog niet. Als ik op het verlichte podium Ana
Dritelle zie met haar violoncel die zij zo vaardig bespeelt, zonder de minste fout
tegen de expressie van Beethoven, van Schubert, maar ook zonder dat deze volledige
werkelijkheid wordt, en ik bemerk op haar gelaat een schaduw van verholen
somberheid, bijna van tragiek, dan heb ik toch een oogopslag achter het scherm waar
de emotie ontspruit, welke de muziek alleen die avond niet kon geven.
Ik vermoed dat het op dezelfde manier gaat bij de meeste hoorders. Van ergens
zweeft een droom aan, men houdt hem bewust of onbewust vast, en men laat hem
voortzwerven op de wiegeling der melodieën. June Kovach, wier blonde hoofd en
blanke schouders als van Aphrodite oprezen uit een schuimende golf van wit satijn,
maakte het mijmeren langs de klanken heen buitengewoon behaaglijk. Overtuigd
van haar succes in een stad waar zij nog nimmer verscheen, had deze jonge pianiste
uit Los Angeles tevoren reeds een fotograaf besteld om haar triomf te kieken. De
nieuwigheid van die opzet bewijst welk crediet de Amsterdamse opinie heeft in
Amerika. En hoewel ik niet gaarne zou zien dat zulk een anticiperen op onze lauweren
gebruik werd, had June Kovach toch geen ongelijk. De volmaakt zuivere eenvoud
van Mozart is haar nog onbereikbaar. De paarlemoeren tinten van Ravel's Ondine
schenen mij kleuren van gewone kralen. Maar zij bouwde de Variaties van Beethoven
op tot een monument alsof het haar geen moeite kostte om dat werk spontaan uit te
ademen, en in de sonate van Leon Kirchner, een vergroting der Klavierstücke van
Schönberg, boeide zij onafgebroken, alleen reeds door de haast onnaspeurlijke ijlheid
van haar pianissimo's, door de onontkomenlijke suggestie welke zij legde in elk
accent, van het teerste tot het heftigste.
Technisch is June Kovach nog niet secuur. Maar hier had ik niet de indruk van
‘die zien wij nooit terug’, waardoor de ontroering dikwijls wordt vergemakkelijkt.
Zij is van een geheel andere, veel zeldzamer klasse dan de violist Michel Schwalbé,
wiens spel slechts uitzicht opent op training met al de melancholie van onvervuld
verlangen, en Ferenc Molnar, die de alt-viool knap hanteert, maar zonder begrip voor
het eigenaardige karkter van dit instrument. Misschien is dat de schuld der
hedendaagse componisten. De alt-viool werd door Mozart, Beethoven, Berlioz,
Wagner, Bruckner en Diepenbrock gebruikt als tolk van een stil of fel begeren in
zijn hoogste drang. De modernen kennen die gemoedsgesteldheid niet meer. Het is
bij hen nooit verklaarbaar waarom zij eigenlijk componeren voor alt, in plaats van
viool of violoncel, waarmee de alt verwant is, doch typisch verschilt. Ook Klaas
Boon, solo-altist van het Concertgebouworkest, had last van die miskenning ener
psyche, hoewel hij als instrumentalist Molnar en anderen verre overtreft. Maar geen
enkel der werken, die hij gekozen had uit het weinige wat er is, bezit dat uitgesproken
alt-karakter. Noch de sonate van Dittersdorf (curiosum omdat zij Brahms het
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hoofd-motief leverde voor de finale zijner eerste symphonie), noch de sonaten van
Frid, Honegger, Hindemith, Bresser werden gecomponeerd in de traditionele alt-kleur,
en zij suggereren evenmin een ander timbre om het oude te vervangen. Dat leek mij
het meest jammer bij Jan Bresser, bijna onbekend als componist, ofschoon zijn werk
uitmunt door levendigheid, natuurlijkheid, overvloed, en feilloze factuur. Men zou
Klaas Boon moeten horen in ‘Harold’ van Berlioz om te weten wat hij beduidt als
artiest.
Ziedaar de solisten der ‘Kleine Zaal’ en ik vergat Julius Isserlis van wiens
Chopin-programma mij een zwier van vederlichte, vlinderige passages blijft
vergezellen. Daarginds in de Ronde Lutherse kerk, aan 't begin van het Singel, worden
ieder en alles, muziek en hoorders, op de onwaarschijnlijkste manier geplaagd en
gehinderd. Het is er kil. Het is er kaal. De lampen steken de ogen, en elk geluid klinkt
als gefiltreerd van achter een dikke wand, soms als door een wijde buis. Het dient
tot niets om te zeggen dat de acoustiek er ideaal is, wanneer ieder gerucht dat men
er maakt die bewering tegenspreekt. Men deed beter met deze mooie, majestueuze
ruimte ongeveer in haar vroegere toestand te herstellen toen het daar werkelijk goed
klonk, beter dan aperte verzinsels rond te strooien. En toch! Onder deze hoge koepel,
welke alles opslorpt, verrafelt, hebben wij een paar kleine mirakelen bijgewoond als
die wanneer de dingen buiten verwachting een andere wending nemen. Eerst bij het
concert van het a cappella koortje van de N.C.R.V. onder voorzichtige, accurate
leiding van Marinus Voorberg. Juist wegens de zeer lastige acoustiek, vermoed ik,
intoneerde hij zijn liturgisch programma in mezzo-tinten, zeer broos, verbazend
diaphaan, wat even merkwaardig harmonieerde met de muziek als met de verlatenheid
van deze imposante tempel, en een surreële atmosfeer schiep.
Daarna bij het concert van Joanna Diepenbrock en Johan van den Boogert. Twee
jaar geleden schreef ik, dat deze pianist elke buitenlandse celebriteit zal evenaren
zodra hij een zekere schuchterheid, onvrijheid, opgelegd door de kleingelovigheid
die landgenoten hebben voor ‘een gewone Hollandse jongen’, weet te overwinnen.
Dit lukte hem en zijn vertolking der Sonate van Lex van Delden (werk waarin een
hedendaags Nederlands componist voor 't eerst geheel loskomt van Pijper), vervolgens
van Debussy, was volmaakt in elke zin. Bravo! Tegenover Joanna Diepenbrock zou
ik mij gedragen als een barbaar wanneer ik verzweeg, dat zij ‘La Veille’, waarvan
ik beter dan wie ook de moeilijkheden ken, gezongen heeft met een intelligentie, een
penetratie, een diep meegevoelen en ook met een stem welke accordeerden met de
bedoelingen van de auteur. In wat ik haar hoorde zingen van Honegger (Lamento
uit La Danse des Morts), Debussy en Milhaud, kon ik haar minder nauwkeurig
toetsen, maar stellig genoeg om gewaar te worden dat zij zowel door haar begrip van
het gedicht als door haar begrip der muziek een afzonderlijke plaats inneemt onder
onze zangers en zangeressen.
Een derde maal gebeurde in de Ronde Lutherse hetzelfde kleine mirakel met
Herman Salomon. Alvorens een tournée te beginnen over de wijde wereld kreeg hij
door tussenkomst van de Amsterdamse Bachkring even de kans om zich te
vergewissen dat er enkelen zijn in Holland, die beseffen wat hij waard is. Sinds een
tijd had ik hem niet gehoord, en ik ben bang voor de Partita in d-mineur van J.S.
Bach, omdat zij eindeloos is en altijd schools gespeeld wordt. Terwijl Salomon haar
voordroeg - een kleine viool onder dat hoge gewelf - begreep ik noot voor noot de
gedachte van Bach, en zonder de geringste moeite of stoornis kon ik mij opgeheven
voelen in een gesteltenis van onophoudelijke bewondering. Per slot concludeerde
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ik: Hoe is 't mogelijk dat iemand die in virtuositeit en in sensitiviteit de besten, de
beroemdsten evenaart, niet meer ontvangt in zijn vaderland dan een afschrikwekkend
lauwe erkenning bij al wat hier officieel is.
Over ‘Vrijheid wekt een lied’ van Wolfgang Wijdeveld, gezongen op het
Jubileum-Festival ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Bond der
Arbeiders Zangverenigingen in Nederland, kan ik niets beters denken dan dat zo'n
compositie de deplorabele traditie voortzet van Ten Kate, Ten Kate, koning der
cantate. Wijdeveld nochtans heeft talent. Wanneer zal hij kunnen besluiten het niet
te bederven? Ook Prokofjef's Alexander Newsky is 'n samenraapsel van banaliteiten
en recepten, enkele bladzijden uitgezonderd, want 'n begaafde kunstenaar kan zich
nooit totaal verloochenen, zelfs niet op bevel. Maar voor de zwakheden blijft hij zelf
aansprakelijk, en zij zijn talrijk.
Op een ander feest (het vijf-en-veertig-jarig bestaan der Bedrijfsgroepen Centrale),
gevierd te Amsterdam, had ik voor 't eerst gelegenheid Piet Ketting te zien dirigeren
aan 't hoofd van zijn Rotterdams Kamerorkest, en hij deed het zo muzikaal (hoewel
een tikje stram) dat ik mij onwillekeurig verbaasde over het gebrek aan plaats in
Holland om zo'n onbetwijfelbaar talent regelmatig tot ontplooiing te brengen.
Daarenboven had hij de verdienste hier een werk te introduceren, de Gloria, waarmee
in 't buitenland de ster van Vivaldi (gedurende twee eeuwen verduisterd door Bach)
plotseling is op geschitterd. Zo raken wij ten minste niet te ver ten achter bij de
herontdekking en rechtmatige rehabilitatie van een der grootste componisten, aan
wie de Italianen zelf niet genoeg aandacht hebben besteed. Sinds lang binden wij
ons te uitsluitend aan een cultus-Bach, die onze gedachten beperkt tot een automatisch
verloop. En bij alle waardering voor het idee om Bach's Hoogmis te hulp te roepen
voor de restauratie van de Oude Kerk, geloof ik dat het getuigd zou hebben van
waarachtiger leven en medeleven, wanneer men voor dat uitstekende doel de
composities gebruikt had van hem die daar orgel speelde. Tot onze schade echter
(schande bestaat niet meer op dit gebied) verwaarlozen wij Jan Pietersz. Sweelinck
even erg als de Oude Kerk.
Het evenement dezer week was ondertussen de doorbraak van het Residentie-Orkest
in het Amsterdams Concertgebouw. Gelijk men weet, of niet weet, is het Haagse
orkest als zelfstandig ensemble sedert jaren geweerd uit de hoofdstad (ofschoon
Amsterdam geregeld concerteerde in Den Haag) zolang het bestuur der N.V., welke
het Gebouw exploiteert, eveneens eigenaar was van het Amsterdamse Orkest, en
bijgevolg geen concurrentie duldde. Nauwelijks verkreeg het Amsterdamse Orkest
een begin van autonomie door zich te constitueren als onafhankelijke stichting, of
het bestuur der N.V., baas in eigen huis, maakte aan die latente
uitzonderingsbepalingen een einde.
Rechtens valt tegen deze houding van het Concertgebouw-bestuur niets aan te
voeren. Men kan ten hoogste menen, dat het bestuur tactvoller had kunnen handelen,
minder overijld; dat het bestuur enige schroom had mogen tonen om overduidelijk
te laten blijken, dat het ‘zijn’ orkest als een der exploitatiemiddelen zijner
Vennootschap beschouwd heeft, zonder meer.
Het eerste dezer ‘abonnementsconcerten’ werd geen geschiedenis. Niets nieuws.
De Akademische Fest-ouverture van Brahms, een ordinaire potpourri van Duitse
liedjes uit de tijd toen Holland volgens Bismarck zich zelf annexeerde. Treurig om
zo iets weer te horen. Het vioolconcert van Brahms, voor de duizendste maal gespeeld
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door Menuhin, maar minder goed dan vroeger. De Symphonie Fantastique van
Berlioz, het paradepaardje van elke dirigent. De volgende programma's zijn weinig
belangrijker. De zaal was ongeveer vol, hetgeen nog niet betekent uitverkocht.
Strikt onpartijdig beoordeeld mocht de vertolking der Fantastique als buitengewoon
voortreffelijk gelden. Behalve tegen de twee klokken der finale die veel te sterk
waren, wanluidend, en de rest doodsloegen, zou de strengste criticus op Van Otterloo's
wedergave niet veel aanmerking kunnen maken. Dat is geen kleine roem. Maar ook
geen reden voor jubilaties, een kolossale krans en verder bazuingeschal. Geen reden
stellig voor oorlog. Den Haag vergete nooit dat zijn orkest tot klimmen naar
vervolmaking is aangemoedigd en aangespoord door het orkest van Amsterdam, dat
tot vandaag deze rang van voorbeeld niet verloor.
Op de zeer afkeurenswaardige, ronduit gezegd indecente manier van dirigeren,
die Antal Dorati (favoriet van Scheveningen) heeft toegepast bij de naïeve Moldau
van Smetana en de Eroïca van Beethoven tijdens drie volksconcerten van ons
Amsterdams Orkest, en op de stumperigheid waarmee hij de maat sloeg in Bartok's
tweede piano-concert, zal ik terugkomen wanneer ons orkest zich nogmaals een
dergelijke exhibitionnistische dirigent laat welgevallen.

Bartók
Met een werk als het tweede piano-concert van Bela Bartók (uit 1930) weet ik absoluut
geen raad, en indien iemand mij kon duidelijk maken welk soort van vergenoegen
die muziek oplevert, zou hij mij een grote dienst bewijzen. Het geeft me allesbehalve
geruststellende gewaarwordingen wanneer ik mij op een cardinaal punt van muzikale
reflexen in diametrale oppositie zie tot het gros mijner tijdgenoten, en wie verstand
bezit zal proberen om dergelijke onenigheden te vermijden, als een kans daartoe
bestaat.
Voor mij is het tweede pianoconcert van Bartók geen lelijk ding, geen moeilijk
ding, geen oppervlakkig ding, of iets anders van die aard, maar een totaal overbodig
en nutteloos ding. Het heeft niet de geringste consistentie. Op elk moment kijk ik er
overal doorheen en ontmoet niets dan leegte. Het materiaal dat Bartók gebruikte, is
van hetzelfde slag als de thema's (‘argumenten’ zeggen de Engelsen) waarop een
organist sinds mensenheugenis zijn improvisaties uitvoert, en ze worden bewerkt
gelijk sinds jaar en dag de contrapuntisten dat doen, bij wie de organisten in de leer
gingen.
Die thema's behoeven niet te worden gevonden of gezocht. Zij liggen overal voor
het oprapen. Ook hun psychisch klimaat veroorzaakt geen last, want hun emotionele
inhoud blijft nul. Hun enige karakteriseerbare eigenschap is een gedurige, haastige,
drukke beweeglijkheid op gewone rhythmen, die nog gewoon klinken als de componist
hen verwringt met syncoperingen en contrapuntische foefjes. Hun beweeglijkheid
draait altijd in hetzelfde kringetje. Zij leidt naar nergens. Wanneer de auteur even
tot kalmte komt en tot bezinning (een Adagio mag niet ontbreken!) schieten hem
versleten sentimentaliteiten te binnen zoals iedere burgerman die opvangt in
onbewaakte ogenblikken. Niets is gecontroleerd. Niets gezift. Elke banaliteit wordt
zonder bedenking aanvaard en gewichtig, professoraal gecontrapunteerd. Enkel de
kleur verschilt. Zij is grauw en groezelig bij de voorgangers. Hel en kakelbont bij
de jongeren.
In 1930 heette die techniek neo-classicistisch. Vandaag ook nog. Twintig jaar
vroeger, in mijn leertijd, noemde men dat ‘de stijl van het Leipziger Conservatorium’
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Voor de beginnelingen van toen, die progressief waren, bestond geen smadelijker,
geen verachtelijker oefening dan de methode van deze Leipziger stijl, welke de
gewetenloosheid der muzikale middelen verheven had tot principe. Wij volgden een
edeler ideaal. Wij kozen tot leermeesters Debussy, Romain Rolland, Vincent d'Indy,
Diepenbrock, en tot gidsen de hoogste voorbeelden van een verleden, dat vandaag
nog leeft. Het eerste en voornaamste dat zij onderwezen, was een artistiek geweten.
Zij bedoelden daarmee: geen compromissen tegenover de intrinsieke, levenloze
verbeeldingloosheid der Duitse dressuur, vertegenwoordigd, gesymboliseerd door
het Conservatorium van Leipzig.
Tussen die data 1910 en 1930 gaapt de afgrond van een wereldoorlog waar veel
is gesneuveld, zonder dat wij het beseften gedurende lange tijd. Doch al waren de
besten van de allerbesten daar in de dood gegaan, dat kan voor hen, die toevallig
overleefden, niets veranderen, niets verminderen aan de kwaliteit van het ideaal
waardoor hun jeugd bezield werd. Wij hadden zonder twijfel niet het flauwste
vermoeden dat het in de overwinning van 1918, die een nederlaag zou blijken, was
ondergaan. Maar toen wij begrepen, toen wij ons vergewisten van de catastrofe, heeft
de trouw aan de allerbesten die verdwenen, ons gemaand en bevolen om nimmer ons
te schikken naar dat onheil.
Door een zeldzame samenloop van gebeurlijkheden hoorden wij dezelfde week
Bartók's eerste vioolsonate van Julian Olevsky en Wolfgang Rosé, beiden in gelijke
mate bewonderenswaardige kunstenaars op viool en piano. In dat heftige, virulente,
opstandige werk uit 1921 (ontstaan in de passies ener Hongaarse revolutie welke
eerst na een tweede wereldoorlog zou worden bevestigd) was Bela Bartók nog
expressionist en gedreven door het geloof aan de waarde van ieders zelf, dat ook het
zijne was. Men merkt wel, met een jammer, dat de thema's (de argumenten) van die
viool-sonate plastiek missen, en in het ongewervelde verblijven. Maar hij was nog
jong genoeg om zich dat vermogen van persoonlijke tekening te verwerven. Waarom
liet hij af? Men merkt ook, dat hij bij die vioolsonate heeft moeten zwoegen om te
vinden. Maar dat zwoegen met zichzelf werd een spannend avontuur. En waarom
liet hij later af? Welk een kloof tussen de menselijke waarachtigheid van deze directe
uiting der vioolsonate, en het mechanistische, ontzinnende gerinkel, gerammel van
zijn neo-classicistisch tweede piano-concert, dat niemand ooit zal kunnen spelen
zonder de hypnotiserende indruk te maken van een robot. En die robot (Yvonne
Loriod) had driemaal daverend succes op drie volksconcerten, omdat zij piano tikt
als een schrijfmachine. Zij was een teken in de lucht voor wie zoekt naar onbestemd
dolende stromingen.
Bela Bartók zelf heeft dat verloochend en herroepen. Omstreeks 1939 hervond hij
de waarheid. Elke noot die hij toen schreef weersprak en verwierp het vorige als
dwaling. Zijn muziek volgde weer het doel dat van oudtijds gegolden had: de
onmiddellijke, eerlijke mededeelzaamheid van mens tot mens. Zonder trucs en zonder
trucjes. Dwars tegen de stijl van het Leipziger Conservatorium.
Opgepast, Jan Mul en andere begapers door dik en dun! Als wij in Bartók's twee
manieren geen onderscheid bespeuren, raken wij op de verkeerde weg en op dood
spoor.

Vijf jaar Donemus
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Terecht heeft Donemus met een weinig feestelijkheid het eerste lustrum herdacht
van zijn bestaan.
Dit documentatiebureau, geopend op 17 October 1947, en in het begin
hoofdzakelijk bestemd om de componist te ontheffen van een deel der
uitvoeringskosten ener compositie, heeft aldoor groeiend de noodzakelijkheid bewezen
zijner oprichting en de doelmatigheid van zijn beheer.
In vijf jaren vermeerderde het aantal leden tot 113, het aantal hunner
gecatalogiseerde werken tot 2000, die een millioen pagina's omvatten.
Het bureau knoopte betrekkingen aan met vele buitenlandse muziek-centra.
Te Parijs en te New York konden de fundamenten gelegd worden van een filiaal.
Te Amsterdam beschikt de Stichting over een fonografisch apparaat, dat 600
opnemingen maakte, welke voor belangstellenden op hun wens ten gehore worden
gebracht.
Het huis waar Donemus zijn voorspoedige carrière aanving (Amstel 228) werd
reeds te klein, doch een groter kwam al in zicht, waar de directeur André Jurres de
verdienstelijke arbeid hoopt voort te zetten en nog uit te breiden.
Geen schaduw van een maar verdonkert deze mooie perspectieven; ten minste niet
voor zover betreft Donemus, dat de Nederlandse componisten in hun zorgen niet
heeft alleen gelaten.
Toch ducht ik soms dat wij te zamen bezig zijn ons een waardig mausoleum op
te bouwen, en een kostbaar labyrinth. Want als de radio er niet was, die leemten te
vullen heeft, waar zou dan de Nederlandse muziek zijn? Ordelijk genummerd in de
bibliotheek van Amstel 228.
De radio echter, die slechts het individu bestrijkt, al komt zij in tienduizenden
woningen, kan nooit de onmisbare wisselwerking geven, noch vervangen tussen
componist en gemeenschap, welke onderlinge uitwisseling hij tot zijn lering vindt
in de concertzaal.
En wat doen onze concert-instituten, onze dirigenten, onze vertolkers? Geen enkel
is er wiens repertoire een percentage Nederlandse muziek bevat, waarvoor wij, met
ons oog op 2000 ingeschreven composities, niet zouden moeten schrikken en duizelen
als enige realiteitszin ons overblijft.
Op een of andere manier (door premies, door voorschriften, of hoe dan ook) zal
in deze toestand verandering gebracht moeten worden, wanneer wij het volgend
lustrum van Donemus niet willen vieren met het respect dat wij hebben voor
praalgraven. Wat de hemel verhoede, als niemand anders het kan.

De muzikale week
Wanneer ik terugdenk aan de muziek der laatste dagen komt mij voortdurend in
gedachte de ‘fantasie’ voor dubbel strijkorkest van Ralph Vaughan Williams, die
hier een vorige Zondagmiddag gespeeld is in het Concertgebouw door het Utrechts
Stedelijk Orkest. Dat was bloot toeval. Julius Katchen, mirakel van ietwat slordige
virtuositeit op het klavier, en Colin Ross, een dirigent van wie niemand onzer ooit
hoorde, hadden samen een reclametournee ondernomen met het eerste pianoconcert
van Brahms, een ontgoochelend gewrocht vol goede bedoelingen en de vijfde
symphonie van Tsjaikofsky. Aanvankelijk moest een ouverture van John Ireland het
programma openen, maar omdat Williams juist die dag tachtig jaar werd, koos Colin
Ross onderweg genoemde Fantasie om zijn oude landgenoot te eren.
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Het stuk is in 1910 gecomponeerd op een thema van Thomas Tallis, hof-organist
uit de Elisabethaanse periode. En nauwelijks was de muziek gaande of elk van de
hoorders had begrepen, dat ieder op eigen manier een ontdekkingstocht meemaakte
naar de harmonie der sferen. Vreemde gewaarwording, want er gebeurde ongeveer
niets. Alles groeide op uit een nuance van grijs. Maar zoals Vincent van Gogh in zijn
late brieven de ongedachtste veelvoudigheid ener enkele kleur beschrijft, zo wordt
in deze fantasie het grijs genuanceerd. De schakeringen zijn ontelbaar en onnoembaar.
Van het matste tot het glanzendste; van het donkerste tot het lichtste; van het dofste
tot het gloeiendste; met alle verzinbare bijtonen van rood, bruin, blauw en geel. Die
oneindig gevarieerde effenheid in grijs mijmert, droomt, neuriet, zingt, juicht en
jubelt op de onfeilbare cadans van een innerlijke golfslag welke nooit voorzien kan
worden, maar steeds natuurlijk vloeit als het denken van een kind. Niets is gezocht.
Alles glijdt vanzelf, gelijk de tijd op een zonnewijzer, gelijk het leven, onnaspeurlijk
in zijn oorzaken, heimelijk, maar diep vertrouwd, gemeenzaam in elk zijner uitingen.
Het thema dezer fantasie, die eigenlijk meditatie moet heten, is archaïsch als een der
antieke, anonieme melodieën welke niet oprezen uit de borst van een mens, doch uit
de moeder zelf, door wie de mens geboren is. De accoorden klinken dermate
eenvoudig, dat zij overal nieuw schijnen en verrassend, omdat zij concorderen met
onze vroegste herinnering die wij vergaten, tot wij haar plotseling hervinden.
Vermoedelijk juist daarom brengt deze fantasie ons tot vergewissing van een jeugd,
die altijd durend is, omdat zij, hoewel veranderend, nooit verschilt. En eveneens
daarom leidt deze fantasie ons rechtstreeks naar een ondervinding van verhevenheid,
welke is als een ontmoeting met onszelf, wanneer wij beminnend ons herkennen in
een ander. Die verhevenheid, als onze stilte begint te zingen, gewoonweg, omdat
iets liefs ons nadert dat wij bereiken willen, en reeds weten te zullen omhelzen, ook
al is het nog ver.
De Engelsen zeggen dat Ralph Vaughan Williams de meester is van een enkele
wijs, ‘of one tune’. Dit is mogelijk. Wij weten dat niet. Maar al had hij slechts in
deze enige fantasie zijn ingeboren wijs opgevoerd tot de volmaaktheid, waar wij
onafgebroken de verrukking herleven der dierbaarste ervaringen van onszelf, dan
zou men hem nochtans moeten beschouwen als een der grote meesters, die ons
nodigen tot ontroeringen, welke onze kans op geluk vermeerderen. Zijn werk zó te
dirigeren, dat het overtuigde van zijn waarheid, van zijn weldaad, scheen mij een
niet geringe verdienste van Colin Ross, maar het merkwaardigste voor mij was dat
een volle zaal even geboeid als ik, muisstil luisterde en gehoorzaam reageerde op de
impulsen van een kunstenaar, die niets aanroept dan het edelste van henzelf.
Vergeleken bij deze mystische omzwerving door een ongewoon buitenwerelds
niemandsland, was Zoltan Kodaly's Concert voor orkest, waarmee Van Beinum zijn
seizoen aanving, een prettig toertje door een dorp in feest, gelijk men dat zien kan
op tentoonstellingen. Kodaly's Concert, geschreven in 1940 voor een dirigent te
Chicago, behoort nog tot het pittoreske genre, waarvan het uiterlijke decor het
voornaamste bestanddeel vormt en dat temidden der romantiek veel rhapsodieën
geleverd heeft van allerlei nationaliteit. Slechts enkele dier composities, bijna geregeld
op dezelfde manier geïntoneerd, waren brillant en zinrijk genoeg om te duren. Ik
geloof niet dat Kodaly's Concert gerekend zal worden tot de klasse der onverslijtbaren.
Het is met zorg gemaakt door een uitmuntend werkman, doch schiet te kort wegens
de schraalheid en de gewoonheid van het materiaal, zowel in de motorische als in
de lyrische gedeelten. Het langzame middenstuk, dat mooi inzet, en enige tijd mooi
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vervolgt, mislukt tenslotte: omdat de melodie hoofdzakelijk is samengesteld uit
kwart-intervallen, waarmee de auteur onmogelijk kon arbeiden zonder in ontelbare
herhalingen te vervallen van het dominerend motief. Dit raakt spoedig uitgeput. De
stroom verflauwt, de spanning zakt. Een breed crescendo bepaalt zich tot een stijging
van geluid zonder intensifiëring der expressie. Gebrek aan vinding en dichterlijk
vermogen, dat bij Kodaly dikwijls nijpt, is nooit te redden, noch te escamoteren met
technische of instrumentale kunstigheden.
De zes symphonische epigrammen van Pijper en ook L'Esprit en deuil van Escher
beginnen wij allengs te zien als bekende landschappen, en te weten wat wij er kunnen
verwachten, dank zij de trouw welke Van Beinum getoond heeft voor beide
composities. Hun vertolking was meesterlijk Zoals in het dagelijkse leven het
familiaire verkeer met een persoon pas onderricht over zijn werkelijke hoedanigheden,
precies zo gaat het met een nieuwe compositie. Een oppervlakkige kennismaking
dient tot niets. Soms ontvangt men in de straat, of in de concertzaal, een oogopslag
die wonderen schijnt te beloven. Dat oog snelt voorbij en is niet te achterhalen. Wat
heb ik aan zo'n vervliegende wenk? Niets dan een schrijning van het onvervulde, en
de honger, de hunkering. Precies zo gewordt ons elke nieuwe muziek, waarvan men
dat belovend oog ontmoet, in een druk, klassiek gezelschap. Soms is die blik
onvergetelijk. Wat hebben wij eraan als wij hem niet terugzien? Hiermee wordt
gedemonstreerd het nut, de noodzakelijkheid van tweede, derde, vierde uitvoeringen
ener nieuwe muziek welker oogopslag scheen te beloven. Hiermee wordt
gedemonstreerd de waarde der trouw, die soms een dirigent betoont tegenover klank,
welke hem een moment interesseerde.
Betreffende Van Beinums weergave der Derde Leonore-ouverture zou menig blaadje
beschreven kunnen worden van wit papier. Mijn bewondering voor hem schoof ik
nooit onder stoelen of banken. Slechts één hiaat merkte ik in zijn begrip van
Beethovens dramatische synthese. Die leemte lag tussen het eerste en het tweede
trompet-signaal. Het gezang dat deze twee aankondigingen verbindt, moet ontluiken
uit het diepste zwijgen van iemand, die niet geloven en niet hopen kan wat er gebeurt,
en die toch in zijn binnenste de kracht ontwaart en liefde voelt ontwaken welke door
dat tweede signaal bevestigd wordt. Ik zag deze visie nog niet verwezenlijkt en zij
was het enige dat daar aan de volkomenheid ontbrak.
De solisten dezer week hebben voldaan. Myra Hess in het vijfde piano-concert
van Beethoven. Met de zekerheid ener kunstenares die zichzelf reeds herschouwen
mag als het standbeeld, waardoor het tijdelijke bestendigd wordt tot eeuwigheid.
Riccardo Odnoposoff, een zodanig phenomeen in het viool-concert van Tsjaikofsky,
dat de gebruikelijke, gematigde, conventionele opvatting van dit bruisende, sensitieve
werk mij een complete revisie scheen te eisen volgens de geest van de componist,
die veel reëler benaderd werd door de solist, dan door het begeleidend orkest. Van
Beinum is de enige, die dat kon bemerken en die de macht heeft om zulk een wens
te bevredigen, als hij wil.
Er was ook nog Henriëtte Bosmans op de herdenkingsavond, welke haar gewijd
werd door Noémie Perugia, Hans Henkemans, de subtiele pianist in haar liederen,
Carel van Leeuwen Boomkamps zangrijke violoncel, Willem Noske's bezieling door
de viool, en Gerard Hengeveld, die een orkest verving op de piano in het pathetische,
aangrijpende ‘concertstuk’. Hebben wij haar genoeg gesteund, bemoedigd, terwijl
zij leefde, moet de vraag geweest zijn, die onder 't luisteren opwelde uit mijn eigen
hart. Nevermore kraste door mijn denken de raaf van Edgar Poe.
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Ten laatste Elisabeth Lugt, laureate van een concours, dat door Noémie Perugia
werd ingesteld. De bekroonde heeft intelligentie voor muziek en een prachtige stem.
Als zij erin slaagt om direct door te dringen tot de eenvoud van een melodie, zoals
de componist die hoort, en haar onmiddellijk te hervoelen, zonder omslag, zonder
bedenking, zal zij de besten evenaren, en wellicht overtreffen.

Het geval Josef Krips
Le Mariage de Figaro van Beaumarchais werd op 27 April 1784 voor 't eerst vertoond
in Parijs, na tweemaal door Lodewijk XVI verboden te zijn geweest. Het blijspel
bevatte zowel in het dramatisch gegeven (een voornaam heerschap, dat zijn lusten
uitviert en van anderen een eer en trouw eist waaraan hij zelf maling heeft) als in de
dialoog een felle critiek op sociale en politieke misstanden. Het verbod van de koning
moest worden ingetrokken onder pressie van de openbare mening, die het
gouvernement beschuldigde van tyrannie. Later zei Napoleon: ‘Figaro, c'était déjà
la Révolution en action.’ Het literaire incident en evenement hadden een enorme
indruk gemaakt in Europa.
Een jaar daarna was Mozart te Wenen reeds mentaal bezig met het componeren
van deze gevaarlijke tekst. Hij had hem zelf gekozen (na lang gezocht te hebben naar
een geschikt libretto), omdat de stereotype figuren en even stereotype grappen van
de modische opera buffa hem niet aanstonden. Hij wilde karakters en
karakterschildering in een tekstboek, nieuwe situaties, psychologische ontwikkeling,
omdat hij de muziek niet beschouwde als een zinledig amusement, maar als een
middel tot uitdrukking van werkelijke, levende gevoelens. Hijzelf heeft Lorenzo da
Ponte, de beroemdste librettist van zijn tijd, een bewerking gevraagd van het
sensationele Franse stuk. Hoewel bijna alle satirische toespelingen uit de dialoog
wegvielen, bleef niettemin de revolutionnaire tendens van het scenario zichtbaar
genoeg, en pas na moeizaam beraad met Joseph II in persoon (die de philosophische
ideeën der XVIIIe eeuw welgezind was) kreeg Mozart van zijn keizer toestemming
tot een opvoering. Deze vond plaats te Wenen op 1 Mei 1786, twee jaar na de Parijse
première. Volgens een malle legende was zij een fiasco. Dit is pure leugen. Die
Weense opvoering was een triomf. Zóveel nummers moesten worden gebisseerd,
dat de opera de helft langer duurde dan gewoon. Zij had zelfs t e v e e l succes.
Joseph II vaardigde een bevel uit dat alle bisseringen verbood en het enthousiasme
smoorde. Het Weense publiek was handelbaarder dan het Parijse. Kort na dat decreet
verdween Figaro voor enkele jaren van het répertoire. Maar op zijn beurt had Mozart
wederom zoveel sensatie verwekt, dat in 1793, te midden der Franse Revolutie, de
Bruiloft van Figaro door de Parijse Opera gegeven is met de volledige, oorspronkelijke
dialoog. Beaumarchais was over de completering van zijn tekst niet ontevreden, maar
sindsdien werd zulk een poging tot herstel nimmer herhaald.
Al deze duidelijk informerende bijzonderheden betreffende een zeer eigenaardig
meesterwerk en even eigenaardig componist zijn historische feiten. Ieder kan ze
kennen, die de klassieke, grondige Mozart-biografie wil opslaan van Otto Jahn,
geschreven tussen 1856 en '59. Niemand kan ze loochenen. Zij lichten onbedrieglijk
in over de wensen en de bedoelingen van Mozart bij het kiezen van een tekst, over
zijn ideeën aangaande de psychologische inhoud en achtergrond van een tekst, over
zijn persoonlijke en zeer snelle, zeer juiste reflexen op de toestanden, op de grote
geestesstromingen zijner eeuw, over specifieke hoedanigheden waardoor Mozart
onder de componisten zijner periode uniek is geweest en onvergankelijk werd.
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Die overvloed van ontwijfelbare aanduidingen heeft Josef Krips niet weerhouden
om op Le Nozze di Figaro een soortgelijk experiment te beproeven als hij in 't voorjaar
toepaste op Don Giovanni, waarvan hij een vrolijke, kluchtige geschiedenis maakte.
Hij heeft geprobeerd om de Figaro van Mozart te spelen in ‘kamerstijl’. Hij heeft
gewaagd om aan de Figaro van Mozart en Beaumarchais de kenmerken op te leggen
van kamermuziek, en van wat hij, Krips, daaronder verstaat. Hij heeft 't gewaagd
(zonder enig risico overigens, want elk onderscheidingsvermogen schijnt vandaag
afgestompt te zijn), hij heeft 't gewaagd om tekst en muziek beide te ontdoen van
alle belang, van alle betekenis, van alle werkelijkheid. Het is hem gelukt een dubbel
meesterwerk te schenden, te ontkrachten, te ontzielen, omdat hij niet anders kan,
omdat zijn hele kunst zich bepaalt tot kundigheid, omdat zijn begrip niet verder reikt
dan een schoolmeesterachtige lezing van de noten. En de noten waren er, of ongeveer
althans. Maar het is hier geen kwestie van noten. Doch van Mozarts wezenlijkheid.
Alvorens echter dieper in te gaan op het volstrekt niet zeldzame of onverklaarbare
geval-Krips, zal ik de gevolgen vermelden zijner egocentrische, onaannemelijke
bemoeiing met de zaken van iemand als Mozart.
Niet enkel had Krips het orkest der Opera gereduceerd tot zogenaamde
‘kamerbezetting’. Dat is nog tot daaraan toe, ofschoon door niets gemotiveerd, en
stellig niet door de afmetingen van de Amsterdamse stadsschouwburg, welke hem
bekend zijn. Maar tegelijk reduceerde hij ook de uitdrukkingsmiddelen der zangers.
Elke stem (op één na) klonk half of driekwart afgedempt, gedekt. Elke toon werd
slechts even aangezet, en bleef in alle schakeringen blank, bleek, koel, onbewogen.
De magnifieke stem van Brouwenstijn, die hier als maatstaf mag gelden, was totaal
onherkenbaar. In Don Giovanni had Krips haar reeds danig gecomprimeerd; in Le
Nozze voltooide hij de afbraak. Behalve op afdemping der stemmen richtte hij zijn
hele vertolking op een verflauwing, op een uitholling der gevoelens en van hun
expressie. Niemand is aan deze complete verminking ontsnapt, behalve Frans Vroons,
die weerstandsvermogen genoeg bezat om zich aan de ongerijmde inblazingen te
onttrekken van een dirigent wie dramatiek en lyrische expansie volkomen vreemd
zijn. Alles bijgevolg werd onafgebroken gezongen met een innerlijke terughouding,
welke het ganse personnage verlamde en met een omzichtigheid alsof de zanger
overal voor zijn personnage aarzelde uit te komen. Van de psychologische intonatie
ener aria, ener cavatine, van een duet etc. bleef zelfs geen schijntje over; ze verloor
dusdanig iedere zin, dat elk nummer gezongen had kunnen worden op onverschillig
welke andere tekst. Het onvermijdelijke resultaat van deze dwaze instructies is
geweest dat alles en allen gelijk werden, verschrikkelijk homogeen (Vroons
uitgezonderd!) als zandkorrels, dat alle contrasten vervielen, alle spanningen
verdwenen, en dat er niets van Mozart, niets van Beaumarchais overbleef dan een
vale en meestal verwarrende pastiche.
Bij zulk een dwars doorgevoerd systematisch streven om iedere typering, iedere
karakterisering, iedere natuurlijke spontaneïteit te verhinderen, te verstikken of te
vervagen, zowel in 't orkest als in de zang, was niet slechts elke actie, alle spel
verwrongen, belemmerd of verijdeld, maar het absurde uitgangspunt van Josef Krips
doemde ook de arbeid, de mogelijke intenties van regisseur en décorateur tot
machteloosheid en mislukken. Alleen reeds over de menigte dingen die verkeerd
gingen of ontbraken in het laatste bedrijf (en het absoluut onbegrijpelijk maakten)
zou men een cursus kunnen houden. Ronduit gezegd: evenmin als ik mij gerechtigd
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acht om te oordelen over solisten die werkten onder de dwang van een vals idee,
evenmin durf ik hier iets verwijten aan Abraham van der Vies en aan Jean Carlotti.
Want wanneer de hele muziek gebeurt in een egale sfeer, in een onveranderlijk accent
van vlotte, muzikale bedrijvigheid, hoe zou dan elk décor, elk costuum niet sfeerloos
kunnen schijnen, en niet elk gebaar willekeurig, ontoepasselijk? Het verbaast me
niettemin buitensporig, dat zij de onontkomelijke consequenties der
kamerstijl-theorieën van Krips, die reeds voldoende merkbaar waren bij Don Giovanni,
niet hebben ingezien. Dit verbaast mij te meer omdat die theorieën vierkant indruisen
tegen het wezen der opera als kunstverschijnsel en zullen verzwakken wat bestaanbaar
is.
Nu rest mij nog de geaardheid te beschrijven van prof. dr Josef Krips, welke zulke
dwalingen en fouten veroorzaakt. Hij stamt als leerling van Felix von Weingartner
lijnrecht uit de school van het Leipziger Conservatorium. Zoals Weingartner (die
zijn eerste vorming ontving op dat instituut) de antipode was van Willem Mengelberg,
zo is Krips de belichaamde negatie, de vijand, van de traditie welke bij ons door
Mengelberg in zijn beste jaren is gevestigd, en die gelukkigerwijze werd ontwikkeld
en wordt voortgezet door zijn opvolger. Een eeuw geleden doceerde het Leipziger
Conservatorium de gladde, de gelikte stijl. Onder verscheidene invloeden
transformeerde die stijl zich allengs in het grove, het zware, het plompe, het drukke,
platte, gewichtig-doenerige. Maar al metamorphoserend behield hij het princiep van
onpersoonlijkheid, en derhalve oppervlakkigheid, dat hem van het begin af eigen
was. Prof. dr Josef Krips inderdaad onderkent in alle muziek welke hij dirigeert
slechts uiterst schematische gevoelens, die hij uiterst schematisch openbaart. Enige
nuance in een sentiment kan Krips zich niet voorstellen omdat hij, zo gedresseerd
zijnde, nimmer uitgaat van de bron waar een sentiment ontspringt, doch steeds van
de noten welke dit sentiment enkel kunnen suggereren wanneer niet a priori intiemere
toenadering wordt uitgesloten, gelijk dat geschiedt volgens de methode van het
symbolische Leipzig. Omdat Krips een sanguinisch, cholerisch temperament heeft,
wekt zijn dirigeren de illusie van pittige, fikse, forse geanimeerdheid, welke de
onbevangen hoorder begoochelt. Sommigen, die zich rekenschap geven, ontwaken
met een teleurstelling; de meesten laten zich inpalmen door de schijn en de waan.
Menig concert, menige opvoering van Krips heb ik bijgewoond alvorens te besluiten
tot deze pertinente uitspraak, tot deze radicale afwijzing. Zij is noodzakelijk, omdat
er geen geduchter bedreiging bestaat voor de muziek van verleden, heden en toekomst
dan de nivellering, de standaardisering, de gelijkschakeling van alle meesters (Mozart,
Beethoven, Haydn, Schubert, Strauss, etc.) naar hetzelfde geanimeerde model,
hetzelfde caricaturale patroon van Krips, die is gelijk hij is en zijn beperktheid niet
eens vermoedt.

Het nut van muziek
O neen, het is op geen stukken na waar, wat de Britse componist Ralph Vaughan
Williams volgens de Knipseldienst van de vorige Groene verteld heeft: ‘de eer en
de roem van onze grote kunst is, dat zij volstrekt en volledig nutteloos is’.
Geloof er geen letter van! De tachtigjarige Williams debiteerde een aardige paradox
welke voor hem, die met een kast vol ongespeelde partituren zit, een schijntje
waarheid bevat, maar zelfs voor hem is het niet meer dan een schijntje. Bach en
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Schubert hadden op het eind van hun leven ook zo kunnen praten, doch zij deden
het niet, en zij hadden gelijk.
Kijk eens even rond. Als er geen muziek was, hoe zouden wij dan dansen? Hoe
zouden wij in onze kerken de Heer der Heerscharen, die de sterren bij de teugels
leidt, loven en prijzen zonder muziek? Hoe zouden wijzelf, soldaten en burgers, in
't gelid marcheren, als wij geen muziek hadden? Hoe zouden wij de stilte der dingen,
en dikwijls de barstende volheid (of leegte) van ons eigen hart verdragen als wij geen
muziek hadden om elke stilte, ook de treurigste, de dofste, te laten zingen?
Stel u even de wereld voor zonder muziek. Zonder dat duizendvoudige rumoer
van melodie dat dag en nacht uit alle hoeken van dorp en stad, van huis en hut
opklinkt? Welk een woestijn! Welk een verlatenheid! Welk een doodse boel! Welk
een verveling! En iemand zou willen beweren dat muziek volstrekt en volledig
nutteloos is? Hoe zouden wij kunnen feesten, kunnen rouwen, kunnen arbeiden,
zonder muziek? Waarmee zouden wij ons kind in slaap sussen? Vroeger genas men
met muziek wonden en allerlei kwalen; vandaag doen wij 't dikwijls op dezelfde
manier, ofschoon meestal zonder het te weten. Vroeger bouwde men een stad op de
klanken van een lier, en dat was legende; tegenwoordig lopen de machines van
fabrieken op begeleiding van muziek, maar dit is werkelijkheid.
Meen niet onderwijl, dat muziek enkel nut oplevert van morele, ethische,
psychologische soort. Het is onschatbaar, doch daarbij blijft het niet. De brave Bach
die met zevenhonderd daalders per jaar moest rondkomen en blij was met de extra's
van begrafenissen, vertegenwoordigt op z'n eentje al langer dan een eeuw een kapitaal
dat in milliarden guldens niet valt te becijferen. Mozart, Schubert, Beethoven en nog
een aantal anderen dito, dito. Niet slechts verschaffen zij aan millioenen mensen
troost en opbeuring. Op de koop toe bezorgen zij door middel van de twaalf tonen
welke hun ter beschikking stonden, en door hun vonkje genie van raadselachtige
oorsprong, heden ten dage nog aan honderdduizenden mensen kost en inwoning.
Zulk een wonderdadige macht uit te oefenen kan ook Ralph Vaughan Williams
wellicht te beurt vallen. Deze eer en roem zij hem vergund, ofschoon hij de muziek
belasterde met een boutade welke even onjuist is als onwijs en misleidend.
Helaas, het ontbreekt sinds ettelijke jaren niet aan composities die met voorbedachte
rade vervaardigd lijken om volstrekt en volledig te dienen tot niets. De auteurs er
van wanen en beweren, dat een logische vorm door zichzelf volstaat. Zij willen niet
meer ‘toveren’, niet meer beïnvloeden. Zij willen de hoorder laten gelijk zij hem
zien: met geen andere kameraad en waarnemer dan het intellect. Dat zou kunnen als
wij zelf niet verder waren dan het rijk der mineralen, der planten en der dieren, welks
onovertrefbare schoonheid stom bleef zolang het niet gezien werd door een mens.
De mens echter is niet enkel waarnemer, doch ook waardemeter. Dat behoort nu
eenmaal tot onze menselijke conditie; dat werd onze functie. Wij onderscheiden. Wij
nummeren. Zelfs de atomen. Wij geven aan alles een rang. Ieder ding is in zich zelf
ontegenzeglijk perfect. Wij mensen echter vinden de ene bloem mooier dan de andere
bloem, de ene steen bekoorlijker dan de andere, het ene dier liever dan het andere.
Alleen voor de maker van alles bestaat een absolute geldigheid, en zover kwamen
wij nog niet. Wij kunnen ons theoretisch verbeelden zover te zijn. Wij gaan dan terug
in plaats van vooruit. Wij worden dan weer als de stenen die er waren toen de aarde
ophield te branden, toen de psyche nog beginnen moest. Onmachtig, ongevoelig,
doch perfect, als een steen.
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Onder deze categorie van het enkel-redelijke, welke naar een onvoltooid verleden
verwijst, moet ik rekenen ‘Der Wein’ van Alban Berg. Het is een concert-aria voor
orkest, welke hem in 1929 besteld werd door een zangeres. Hij had toen Wozzeck
achter de rug, en zat te wroeten, te wurmen in de benauwende, deprimerende resonans
van zijn opera ‘Lulu’, die hij niet beëindigen zou, en van Wedekind's Erdgeist.
In dat desolate perspectief van algemene verwelking, bederf en ontbinding koos
hij drie gedichten uit de cyclus Le Vin van Baudelaire, een serie van vijf verzen,
welke vertaald werd door Stefan George. Misschien deed Berg die keuze om zich te
bevrijden uit de ontzenuwende greep van zijn pessimisme; misschien ook omdat hij
zich verbeeldde dat Baudelaire's evocaties harmonieerden met zijn eigen nihilistische
gestemdheid. De ontworsteling echter is hem niet gelukt en zijn kijk op de mentaliteit
van Baudelaire was ontoereikend. Hij maakte hem decadenter, morbider, lomer,
apathischer dan de poëzie hem toont. Voor een deel heeft George daaraan schuld,
die de losse, lenige vloeiing der Franse frase verstroefde, verwrong in hortende,
remmende woordverbindingen en zinsverdraaiingen. Maar zelfs nog onder de trage,
zware cadans van George's vertaling blijft iets gloeien van het bacchische, het
corybantische, het vitaliserende dat Baudelaire in deze gedichten duidelijk uitdrukte.
Van de dionysische vervoering welke in ‘De wijn der vodderapers’ en ‘De wijn van
de moordenaar’ (beide niet gecomponeerd) uitbreekt met een Lucifereaanse
vermetelheid, heeft Alban Berg ongeveer niets kunnen of willen aanvoelen. Het teken
positief, dat bij Baudelaire ondanks alles de tonaliteit bepaalt, werd door Berg bijna
compleet veronachtzaamd en vergeten.
Niettegenstaande zulk een misvatting liet ‘Der Wein’ van Stefan George nog enkele
mogelijkheden over tot muziek. Het negatief evenwel dat Berg van Baudelaire
overhield werd verklankt in een gelijkelijk negatief geluid. Terwijl ik luisterde, en
hoe meer ik hoorde, beving mij de sensatie van een dompige poel onder een mistige,
broeierige lucht, waaruit hier en daar en overal eenzelfde gekwaak opbrabbelt,
opdeunt, opzoemt als uit een kil moeras vol kikkers en gonzende insecten. Heel dat
gedierte is met een uitbundig, overstelpend hart bezig een eerste poging te doen tot
melodie, en men kan zich voorstellen dat in de oertijden, een millioen eeuwen geleden,
de muziek der wereld zo geweest is. Ik weet ook wel raad met die muziek. Ik kan
haar nauwkeurig localiseren. Het is de muziek uit de verre dagen waarin ik larve was
van een of ander gebroed, spermatozoïde dat zijn weg zoekt naar een of ander ei.
Maar ik herken me zonder enige vreugde in die primaire toestand, en nog het minst
wanneer Alban Berg zijn beste krachten aanzet om eventjes vrolijk te schijnen in
‘Der Wein der Liebenden’. Het verheugt me geen ogenblik om teruggevoerd te
worden naar dat primitieve begin waar nog geen spoor van menselijk zijn ontwaard
kan worden.
En wat fantastisch is: deze teruggang naar onze protozoïsche vorm van microbe
werd gecomponeerd volgens eisen en wetten welke alleen het absolute intellect kan
vergen van zichzelf. Dat intellect van Berg is even bewonderenswaardig
constructivistisch als toen het tien milliard jaren voorheen de mineralen vormde. Het
had nog maar een vaag vermoeden van de psyche welke het zou baren, van de psyche
welke vandaag het intellect zal moeten regeren, besturen, als wij willen voortbestaan.
Dat is allemaal op zijn minst zonderling en een beetje onheilspellend. Alban Berg
immers was een der stemmen die komen uit het heelal. Peter Pears heeft haar
gezongen met een tenor welke dikwijls vergeefs zich probeerde te handhaven in de
orkestrale geruchten van een chaos die nog niet geordend is. En Josef Krips dirigeerde
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voor de eerste keer neutraal, als een voorzichtige waard die zijn gasten helemaal niet
kent.
Maar ook deze muziek had nog haar nut, al is het pover. Zij dwingt tot bezinning
over een intellect dat alles kan en niets tegelijk, wanneer het de simpelste genoegens
van een gewone mens verwaarloost. Muziek zou pas geen nut meer hebben als die
mens reeds morsdood was.

Bij de Negende van Bruckner
Donderdag zes November van dit jaar is om twee redenen veelbetekenend geworden
in de annalen der Nederlandse muziek.
Op die datum hechtte de Amsterdamse Gemeenteraad zijn goedkeuring aan de
oprichting ener Stichting, onder wier toezicht het Concertgebouworkest een zelfstandig
bestaan zal voeren, in dienst alleen van de gemeenschap, aan welks geestelijke
belangen het zich wijdt, aan welks bescherming het zich toevertrouwt.
's Avonds gaf het Orkest, onder leiding van zijn dirigent Eduard van Beinum een
auditie der Negende Symphonie van Anton Bruckner, waarin het èn als muzikaal
apparaat èn als vertolker, als vertegenwoordiger van waarden, die de moeiten der
dagen rechtvaardigen, een graad van uitnemendheid bereikte, welke overal tot
voorbeeld kan strekken en tot nieuwe maatstaf.
Wij zouden ondankbaar zijn tegenover het verleden en de schatten, die wij ervan
erfden, wanneer wij bij zulke zeldzame gelegenheid niet onze oprechte gelukwensen
richtten naar beide partijen, het bestuur van het Gebouw en Het Orkest, welke een
accoord troffen, dat hen gaat scheiden, maar op een bredere en betere basis wederom
bindt
Want zeker verdienen de bijzondere voordelen welke het Bestuur getrokken heeft
uit langdurige onderhandelingen een volmondige felicitatie. Het had de beste troeven
en heeft ze alle uitgespeeld met de harde ernst en de kundigheid van zakenlieden,
gewend om goederen te beheren, waaraan de wormen knagen. Het Bestuur blijft
onbeperkt eigenaar van het Gebouw (bij toeval de enige helemaal voortreffelijke
concertzaal in Nederland) waarvan het naar believen de deuren kan openen of sluiten,
waarvoor het een huur van fl. 175.000 per jaar ontvangt en waarbij het dan nog andere
schadeloosstellingen wist te bedingen voor het verlies ener situatie welke niet
bestendigd kon worden, omdat zij geen reden van bestaan meer had.
Als ik echter denk aan hetgeen de voorvaders ondernamen en deden, dan misgun ik
het Bestuur niet zijn successen, noch zijn behouden voorrechten. Ik wil geloven dat
ze gebruikt zullen worden voor het welzijn van 't Orkest, van de muziek. Wanneer
de legende waarmee deze idealistische voorvaders, oprichters van het Concertgebouw,
omhuld werden, berust op werkelijkheid, zouden zonder twijfel hun bedoelingen
nauwgezetter behartigd zijn geworden als een even muzikaal gezinde
nakomelingschap tot het Orkest gezegd had:
‘Wij moeten uit elkaar, wijl de tijden te ongunstig voor ons werden, om u
metterdaad verder te kunnen steunen en te helpen. Dit spijt ons. Meer dan iemand
vermoedt. Omdat wij houden van muziek. Omdat zij verscheidene malen per week
ons het onvergelijkelijk besef gaf, van iets gewonnen te hebben, dat duurzaam en
geldig is. Maar wijl 't moet, welaan: wij laten u het Gebouw tegen de prijs waarvoor
het eerlijk getaxeerd wordt. Wij vinden 't jammer dat onze huidige middelen ons niet
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veroorloven het u cadeau te doen uit erkentelijkheid voor het goede en het grote, dat
wij daar van u ontvingen.’
Zo zou de ware Maecenas gesproken hebben die in nood raakt. En nog geen cent
zou hij daarmee verliezen.
Ik had zo iets wel gaarne gezien in het Land van Rembrandt, die door een
deurwaarder werd uitverkocht voor een geringe schuld.
Dat heeft niet kunnen gebeuren. Doch ofschoon een gevoel van onbehagen mij
besluipt als ik mij herinner hoe kort geleden datzelfde Bestuur bijna het ganse Orkest
op staande voet ontsloeg wegens een klein meningsverschil, hoe kort geleden de
dirigent Eduard van Beinum behandeld werd wegens ziekte welke niet snel genoeg
genas - toch wil ik hopen dat een zo rijkelijk door de Overheid met tegemoetkomingen
begunstigd Bestuur de verantwaardelijkheden zijner positie op de juiste wijze zal
weten te beoordelen.
Alle kansen, voor een rustige toekomst zijn aanwezig, en de takt, de
onverstoorbaarheid, de geduldigheid waarmee het Orkest gedurende dertig jaren met
het Bestuur heeft onderhandeld, mogen op dit ogenblik beschouwd worden als een
waarborg, dat enige vertroebeling der verhoudingen nooit zal worden uitgelokt door
kunstenaars, die zulk een eerbied getoond hebben voor de muziek, ook bij het sluiten
van dit verdrag, waarvan sommige bepalingen de historieschrijver zullen verbazen.
Door een onvoorzienbare samenloop der omstandigheden kon het Orkest precies op
deze avond van zijn hoedanigheden getuigen in de Negende Symphonie van Bruckner.
Er bestaat in de ganse muziekgeschiedenis geen machtiger, maar ook geen
hermetischer compositie dan die symphonie. Haar hermetisme, haar esoterisme, haar
occultisme zou men het kunnen noemen, wordt veroorzaakt wegens het uiterst
zonderlinge feit, dat een Oostenrijkse boer, die tot zijn dood toe boer bleef en leefde
buiten elke actualiteit, ofschoon hij er met al zijn vezels in stond, de ongelofelijk
zeldzame gave bezat van ieder ding dat hij ontmoette, iedere gedachte welke hem
inviel, te desindividualiseren, te verontpersoonlijken, en zowel de kleinste als de
grootste der tijdelijkheden te zien in een punt van eeuwigheid, waar niets voorbijgaat
en ophoudt van wat eenmaal is geweest, alsof de gedachte door welke een tijdelijkheid
gewekt werd, onveranderd blijft duren. Met andere woorden: de mens wordt er
verklankt in zijn wezenlijkheid, vanuit het centrum, waar een gedachte ontspringt,
op 't moment dat zij ontwaakt en nog geen vorm heeft. Daarom is er geen verhaaltje
in de Negende Symphonie van Bruckner, geen spoor van anecdote. Daarom past er
geen literatuur bij, noch slechte, noch goede. Ofschoon alles er buitengewoon sensitief
is, steeds vibrerend van waarachtigheid, zowel in het grandioze als in het tedere,
zowel in het schertsende als in het tragische, in het vermurwde als in het opgetogene,
kan geen enkel der zingende sentimenten betrokken worden tot een persoon,
gelocaliseerd, geclassificeerd onder een min of meer bekend huiselijk geval. Deze
symphonie speelt op een plan, dat door een hedendaags filosoof (Teilhard de Chardin)
genoemd is de noösfeer onzer planeet, de sfeer van de geest, van de werkende
gedachte. Dat een simpele boer, die tot het einde zijner dagen de ongerepte
natuurlijkheid bewaarde van een dier in 't wild, en tegelijk, als componist, als musicus,
het hoogste intellect belichaamde, het diepste aanschouwen, behoort tot de vreemdste,
de wonderlijkste openbaringen in de verschijnselen van de mens:
Om zulk een meer toekomstige dan gemeenlijke gesteltenis tot uitdrukking te
brengen, en om de macht, die in haar schuilt, aangrijpend te maken, werkdadig, is
niet alleen instrumentale, orkestrale techniek nodig, maar bovendien een intuïtief,
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en tevens bezonnen inzicht op het geheim dat die Negende bevat en waarvan zij de
onbegrensde perspectieven onthult, ontvouwt.
Beide opperst moeilijke voorwaarden vond ik die avond vervuld, en wie er het
meest voor te danken is, het orkest of zijn dirigent, zou ik niet kunnen zeggen, want
beiden waren één. Het is geen kleinigheid om iemand, die in een volle tram en onder
regenende lucht zich beweegt naar het Concertgebouw, allengs te leiden naar de
glorie ener bewustwording der deugdelijkheid van elk gelaat, dat hij of zij rondom
zich ontwaart, en om overal in alles de echtheid, de schoonheid te herkennen, datgene
wat blijft en blijven zal, ook wanneer wij ervan moeten scheiden, en aldus de
ondervinding te hebben van ieders eigen onvergankelijkheid.
Zelden maar begrijp ik het applaus. Hier wist ik met zekerheid waarom menigeen
het applaus wenste te verlengen. Zonder het te weten waren sommigen dionysisch
geworden en demiurgisch. Wereldbouwend. Luisterend naar Bruckner de boer,
moderner dan de modernste, waren zij begonnen bij alpha en gaandeweg eindigden
zij in omega.
Zeg eens: Waar ter wereld kan men rekenen op zulk een mythologische maar
onbetwijfelbare ervaring, behalve in het Amsterdams Concertgebouw, welks deuren
naar willekeur geopend of gesloten kunnen worden voor een Orkest, dat daar met
zijn dirigent muziek maakt, in een gedaante van onvergetelijkheid, van
onsterfelijkheid?
Zo was het Orkest tijdens die gedenkwaardige avond. Zo is het, nadat Eduard van
Beinum sinds zeven jaren het heeft gemodeleerd. Moge het duren gelijk het is, en
wat ook dreigen zou.

Over vele concerten
Wederom liggen twintig programma's voor me van kunstenaars die de laatste drie
weken zijn opgetreden in de Amsterdamse concertzalen. Alleen reeds het bijwonen
der uitvoeringen verslindt een arbeidstijd van nagenoeg zestig uren. Maar omdat de
muziek altijd speelt in de klasse van het onvoorzienbare, want de geest blaast waar
hij wil, en ook omdat zich onder die verschijningen op ons podium steeds onbekenden
bevinden, mag iemand wiens taak het is om een onpartijdig rapport over hen uit te
brengen, geen enkel hunner verzuimen.
Beoordeeld naar de uitgevoerde werken gaven al die programma's weinig kansen
op verrassing, en zelfs het betrekkelijk nieuwe bleek reeds historisch geworden. Het
Largo en Allegro van Henk Badings, gedirigeerd door Van Beinum, is een
goedgemaakte compositie voor strijkorkest, met sterk-romantische inslag, weinig
variatie in de uitdrukking, weinig diepgang, waarbij ieder hoorder zonder moeite
dromende wordt en de tijd kan verdrijven die hij te veel heeft. Het dateert uit 1935
en is stukken beter dan het in 1947 geschreven Divertimento voor symphonie-orkest,
dat Paul Hupperts introduceerde. Badings nam een paar tonelen uit het leven van
Jeanne d'Arc (haar eerste ontmoeting met het Franse hof) tot pretext voor een even
holle als grove dansmuziek, welker bedoeling geen sterveling zou hebben kunnen
gissen als ze hem niet van tevoren verteld was. Zo'n evident misbruik van een naam
is door de hoorders terecht gestraft als bedrog, en zij lieten 't werk vallen naar
verdienste, met een doffe onverschilligheid. Dat gebeurde sinds lang niet meer. Voor
een derde keer binnen enkele dagen zagen we Badings zinken in de ‘Drie liederen
van den dood’, die gezongen werden door David Hollestelle. Een aannemelijke opzet
loopt daar geregeld spaak in een banale wending, alsof Badings elk zijner
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gedachtengangen bewonderend aanvaardt. Een componist verongelukt tegenwoordig
onvermijdelijk wanneer hij zich deze gesteltenis permitteert. Op hetzelfde concert
leken mij ook de ‘Liederen met een pruik op’ van Jan Mul niet meer dan het mopje
dat uit de mouw geschud wordt als men niets te zeggen heeft, en ik weet niet waarom,
maar ditmaal speet het mij extra, een aangrijpende poëzie van Anacreon, omdat zij
stuntelig vertaald werd door zekere Elisabeth Hoofman, verlaagd te zien tot de
grappigheden van de bittertafel. Naast zulk een miskenning der gevoelens van een
der grote dichters krijg ik respect voor de ‘Valses sentimentales’ van Marius Flothuis,
die door de gezusters Deborah en Boukje Land zijn gespeeld op één piano. Hun klank
kwam naar ons toe als een muziek welker verlangen jaren achter ons ligt. Het wordt
niet actueel, het is verleden en eigenlijk afgestorven. Het heeft weinig met ons te
maken. Maar het is knap gecomponeerd en leeft nog voort in 't gisteren, in het
voorbije, met de vreemde charme van mummies onder haar zwachtels.
Het was meer nuttig dan boeiend om wederom de derde Symphonie te horen van
Léon Orthel, gedirigeerd door Hupperts. Nuttig, omdat men constateren kon hoe de
systematisch toegepaste techniek der monothematische constructie (afkomstig van
de Parijse Schola Cantorum, en even gevaarlijk als het Leipziger Conservatorium)
alle fantasie, alle vrijheid de nek omdraait. Gaandeweg bespeurt men in zulke
compositie niets meer dan dat enkele thema, zelfs waar het niet is, en het wordt een
obsessie, een kwelling, als een splinter in 't vlees die men niet kwijt raakt. De leraren
onzer muziekscholen zullen goed doen als zij waarschuwen tegen een methode welke
slechts enorme verdorring opleverde tijdens de laatste veertig jaren, en waaronder
ook een deel van Pijper's oeuvre geleden heeft.
Van deze kant bezien was een hernieuwde auditie van Hindemith's Vijfde kwartet
(gespeeld door het Hongaars Strijkkwartet) even instructief. Ondanks een
bewonderenswaardig vakmanschap voelt men de inventie voortdurend belemmerd
en de handeling onophoudelijk geremd. Hele episodes (hoewel schitterend geschreven)
berokkenen ten slotte niets dan verveling, omdat zij, als de home-trainer, niet van
hun plaats komen, en wie onderrichting zoekt, zou hiervan kunnen leren dat aan de
studie der melodie een veel ruimer aandacht geschonken moet worden dan zij sinds
een halve eeuw gekregen heeft. Ook Bartok, in zijn viool-concert, gecomponeerd
bij 't einde ener periode van kentering en van innerlijke evolutie, struikelde nog over
dezelfde hindernis. Het viel mij op hoe handig dit concert is samengesteld uit een
menigte korte fragmenten, die als zodanig niets betekenen en zelden betekenis
verwerven, maar toch een regelmatige bouw vormen welke aanvankelijk begoochelt.
Hoewel even gepassionneerd als behendig vertolkt door Arthur Grumiaux, gesteund
door Van Beinum met heel zijn sympathie voor Bartok, kijkt men er nu reeds doorheen
en bemerkt men het deficit in het gebezigde materiaal. Wat mij ditmaal bij de
Passacaglia en Gigue van Hans Henkemans (gedirigeerd door Krips) het meest trof,
was behalve de buitengewone kunde, een oncritische toegevendheid jegens
conventionele tierlantijnen in de partij der piano, een tekort aan duidelijke plastiek
van het passacaglia-thema tegenover de andere stemmen, en een gemis aan een eigen
persoonlijk klimaat. Zo schommelt de balans bij composities waarmee men intiemer
kennis maakt, en men noemt dit inzicht de tand des tijds.
Beoordeeld naar de uitvoerende personen waren de twintig programma's rijkelijk
gevarieerd, en in tegenstelling met vorige jaren, nimmer onbeduidend.
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Pierre Bernac overwon een langdurige depressie en zong weer onmiddellijk
betoverend als voorheen, met een diepe straling, met een menselijke resonans in alle
registers zijner onvermoeide stem. Hij heeft zijn repertoire uitgebreid tot Hugo Wolf,
hetgeen sinds lang nodig was. Francis Poulenc bleek onveranderd (ook in de vlotheid
zijner composities), doch de nonchalance zijner piano-begeleidingen verergerde en
bereikte dikwijls een graad waar zij stoort. Jammer dat deze meester en
ex-revolutionnair in zo hoge mate quietist werd.
Twee formidabele bassen, Uriel Porter, een neger, en Denis Harbour, een Canadees,
hebben ons op gelijke wijze overdonderd door middel van een Herculeaanse keel,
maar zonder iemand te overtuigen. Beiden menen het verschrikkelijk goed, hebben
echter nog niet het flauwste begrip van nuances. Zeer representatief misschien voor
een cultuur waar lawaai domineert. Roman Ryterband, de begeleider van Uriel,
speelde de Rhapsody in Blue van Gershwin als een leerling die nauwelijks de
kinderschoenen ontwassen is. En de mogelijkheid daarvan te ondervinden, leek mij
niet minder curieus dan het geloei der bassen.
Hupperts liet het viool-concert van Beethoven, meesterlijk gespeeld door Isaac
Stern, begeleiden door een gereduceerd orkest. Tegen zulke nonsens, uitvloeisel der
kamerstijl-theorieën van Jozef Krips, moet worden geprotesteerd. Als een dirigent
de strijkers vermindert, laat hij dan ook het volumen verminderen der hedendaagse
hoorns en fagotten dat bijna het dubbele werd sedert Beethoven. Anders ontstaat er
(gelijk trouwens bleek) onevenwicht. Zonderling dat de dirigent zoiets niet merkt.
Zijn begeleiding van Rachmaninof's tweede piano-concert (virtuoos en pathetisch
gespeeld door Johan van den Boogert) was tegelijk traag en onordelijk, niet bruikbaar
voor Amsterdam.
Of Henkemans in zijn opvatting van Mozart's concert in c mineur gehandicapt
werd door Jozef Krips, zou ik niet kunnen zeggen, omdat de pianist zijn dirigent
nadrukkelijk betrok bij het ontvangen van het enorme applaus. Maar aan het
hoofdthema van 't eerste deel wist hij evenmin psychologische inhoud te verlenen
als alle andere pianisten en 't zelfde gemis schaadde de finale. Hij beperkte zich tot
formalisme, en 't middendeel (een wonderlijke, bovenwereldse pelgrimsmars) leek
mij precieus, meisjesachtig, tot het geaffecteerde toe. Pianistisch ondertussen, als
een der laatste vertegenwoordigers van ‘parelend spel’, was hij verbazend en
verbluffend volmaakt.
De gezusters Deborah en Boukje Land zijn ernstige, uiterst accurate musiciennes
met een heimelijk gloeiend hart. Zij konden met die bijna verborgen bezieldheid niet
veel uitrichten in de dorre sonate (1938) van Hindemith, en daar slechts een schijn
van leven wekken. Maar zij voerden de grote Fantasie van Schubert kalm en
onweerstaanbaar op tot een onvergetelijke apotheose van hoge verrukking. En ik zou
een massa woorden nodig hebben om te zeggen hoe en waarom, doch nimmer heb
ik zo helder begrepen het edele, het edelste der inborst van Maurice Ravel als bij
hare vertolking van zijn ‘Moeder de Gans’, die een beetje droog begon en geleidelijk
steeg tot de zuivere, de door-en-door innige, de overweldigende extase van Le jardin
féerique, de Tuin der Feeën. Zouden zij even harmonisch samenklinken op twee
piano's als ‘vierhandig’ op één? Dan zou Van Beinum een volgende keer haar moeten
uitnodigen om als ontspannende tegenhanger van Bruckner's Negende het concert
voor twee piano's van Mozart te interpreteren. Op die merkwaardige avond der
Negende werd het wel ontspannend, maar ook een beetje te luchthartig, te gemakkelijk
gespeeld door Henri Piette en Jeannine Reding.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

Het Hongaars Strijkkwartet heeft een nieuwe altist, even voortreffelijk als de
vorige. Hun Haydn was prachtig. Hun Hindemith technisch perfect. Maar hun
Beethoven cis-mineur, dat volgens Wagner speelt ‘in de schoot der godheid’, reikte
niet tot daar, en ik geloof dit te moeten wijten aan mechaniserende plichtmatigheid.
Dat soort van expressieve gewoonheid bedreigt ook reeds het Amadeus-kwartet. Zij
spelen met een élan, met een vurigheid, die overal hetzelfde is en daarom per slot
aandoet als gewild en kunstmatig.
Moet ik Moura Lympany vermelden in het piano-concert van Grieg? Zij was
uitmuntend in een werk dat totaal verouderd en verwelkt klonk. Ik hoorde ook het
Requiem van Gabriel Fauré, waarvan elk accent een hemelse rust weerspiegelt. De
dirigent echter van het ‘R.K. Hoofdstadkoor’ (what is in a name!) nam alle tempo's
alsof hij haast had om zijn zaligheid niet te missen en van Fauré's onsterfelijk werk
kwam zodoende weinig terecht. Ik hoorde Max Orobio de Castro en Theo van der
Pas (vereeuwigd door Van Meegeren) in de vijf cello-sonates van Beethoven, welke
mij alle dezelfde schenen, alsof ze alle waren vervalst. Zonderlinge ervaring! Het
duizelt me bijna. Ik hoorde ook een volstrekt perfecte Symphonie fantastique van
Berlioz. Zij werd gedirigeerd door Eduard van Beinum. Bijna zonder gebaar. De
avond tevoren (haast ongelooflijk) speelde hij haar te Brussel. Een triomf, hier en
ginds. Hij maakte van die muziek een wonder dat overal en altijd geldig is.
Om te eindigen een neger-zangeres, Louise Parker. Op een Zondagmiddag, als er
niets meer te beleven schijnt, uitgezonderd de laatste schijn der zon in mijn venster.
Maar ik ging op weg en voor geen geld ter wereld had ik haar willen missen na haar
gehoord te hebben. Ik kwam juist op tijd om te luisteren naar haar liederen van
Mahler: Ich atmet' einen linden Duft, Ich bin der Welt abhanden gekommen. Nooit
klonk Mahler mij zo echt als de eigenlijke stem der aarde in nood en in verwachting.
Hoe is 't mogelijk van een authentieke zwarte zangeres, roerloos beeldje,
donker-gouden ikon, zeer jong en helemaal eenvoudig, virginaal, rechtstreeks
ontroerend? Zij overtrof zichzelf in ‘Je tremble en voyant ton visage’ en ‘Mandoline’
van Debussy. Zij werd superlatief in ‘The Cuckoo’ van zekere Lehmann, in ‘The
green River’ van een onbekende Carpenter. Zij werd subliem in de spiritual ‘He's
got the whole world in His Hands’, en subliemer nog in het solistisch gezongen: Op
uw knieën.
Wij hebben daar begrepen dat de oprechtheid, de waarachtigheid der muziek niet
dood zal gaan in een verflensende wereld, zolang er een negerin is als Louise Parker,
die ons verwittigt van de onvergankelijke waarde der aandoening, der openbaring
van ons geheime zijn en van onze enige kans op geluk. Moge zij eenvoudig en
veroverend blijven gelijk zij is.

Over dodekaphonie
Iets dat lastig was om uit te vinden, is dikwijls gemakkelijk om na te doen, en zo
gaat het opnieuw met de dodekaphonie, de componeer-techniek welke Arnold
Schönberg omstreeks 1920, in het midden van zijn leven, heeft verzonnen en
beoefend. Een tijd lang is hij de enige dodekaphonist geweest, op eerbiedige afstand
gevolgd door zijn leerlingen Alban Berg en Anton von Webern. Zij hadden 't erg
moeilijk, en slechts heel langzaam breidde hun kringetje zich uit, eerst met
propagandisten en aanhangers, later met volgelingen. Gedurende het bewind van
Hitler verdwenen zij uit Duitsland; gedurende de oorlog uit Europa. Toen Schönberg
in 1945 alleen achterbleef (Berg stierf aan bloedvergiftiging, Webern werd gedood
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door een Amerikaanse kogel, omdat hij na sluitingsuur een sigaret rookte in zijn
tuin), scheen hun zaak verloren. Maar zodra de krijgsbedrijven geëindigd waren,
doken uit alle hoeken der aarde dodekaphonisten op bij tientallen, en spoedig had
elk land zijn vertegenwoordigers van die nieuwe kunst. Zonder noemenswaardige
vertraging drong het curieuze verschijnsel door tot Nederland in de persoon van Theo
Bruins, met een piano-concert, dat de componist zelf speelde onder leiding van
Eduard van Beinum.
Op zo'n enigermate historisch moment kan het nuttig zijn, dat de gemiddelde
hoorder ongeveer weet wat de dodekaphonie eigenlijk is. Ondanks de zevenvoudig
verzegelde natuur van alle muziek, wil ik toch proberen dat uit te leggen, en ben
nieuwsgierig naar het resultaat.
Van ouds werkt de componist met twaalf tonen. In 't Grieks heet twaalf dodeka
en toon phoon. Op een klavier liggen ze naast elkaar: zeven witte toetsen, vermengd
met vijf zwarte. Dat contrast en dat verschil van zwart en wit steekt de dodekaphonist
als een doorn in het oog en in het oor. Zijn voornaamste streven is er op gericht om
dit onderscheid uit te wissen. Een dodekaphonische piano (of harmonika) zou slechts
witte of slechts zwarte toetsen mogen hebben, want volgens hun theorie wordt de
muzikale volmaaktheid pas bereikbaar, wanneer elk der twaalf tonen van ieder
overwicht en dus van alle bijzondere invloed wordt ontdaan.
Op physisch terrein staat dit streven gelijk met een uitschakeling der zwaartekracht.
Op metaphysisch terrein met een afschaffing van alle waarde en verdienste. Op
biologisch terrein met ontstentenis van alle lust en onlust, van alle aantrekking en
afstoting. Op mechanisch terrein met totale rust of met doelloze beweging. Op
dynamisch terrein met complete afwezigheid van spanning. Op hersenschimmig
terrein met de quadratuur van de cirkel of met tweemaal twee is vijf.
Daarover zijn propagandistische1) boeken geschreven. Uit dezelfde gezichtshoek
van het onmogelijke (van de intelligentie die de macht bezit om dwaas te zijn) wordt
vandaag muziek gecomponeerd. Wat bewijst deze muziek door haar ontkenning van
elke centrale kracht? Dat zij wil los hangen in ruimte en tijd. Wat betekent dit? Dat
zij gebeuren wil op het ogenblik waar nog niets bestaat, wijl alles gelijkwaardig is,
en niet beweegt. Wat voelt elk levend wezen tegenover een ding dat niet verroert,
omdat elke lust ontbreekt die het zou kunnen hebben? Daar is maar één woord voor:
de dood. De gelijkheid die er in het universum was, zolang er niet dat schijntje van
attractie en repulsie bestond tussen twee verschillende tonen, tussen twee verschillende
polen. Heeft Schönberg daar ooit aan gedacht, toen hij zich de atonaliteit, de
toonloosheid verbeeldde? Ik kan het niet aannemen. Maar als hij een dergelijke
stelling verkondigde wegens een geheim instinct, schijnt mij dat even onheilspellend,
want in zijn binnenste diepte rook hij dan reeds onbewust de immobiliteit van de
oeroude dood, die een god trachtte te keren.
Doch laten we niet verder afdolen naar ideeën, en ons liever houden bij de practijk
van een componist die ruim twintig jaar is, zoals Theo Bruins en velen zijner genoten.
Omdat sommige theoretici van de dodekaphonie menen (Krenek b.v.) dat de twaalf
tonen zich niet laten rangschikken tot een regelmatige gamma, schrijf ik ze hier in
deze notatie, niet de enige trouwens welke gelegenheid geeft tot een groepering in
de vorm van een scala:

1) later toegevoegd door MV
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Deze figuratie heeft ten minste het voordeel dat zij in geen enkele harer geledingen
een versleten chromatiek suggereert, dat zij een zekere symmetrie bezit, een zekere
logica, en dat men er alles vindt, wat men er zoeken kan op 't gebied van melodie en
harmonie.
In deze gestalte echter wensen de dodekaphonisten onze twaalf tonen niet te zien
en evenmin te gebruiken. Zij leggen ze naast elkaar binnen de omvang van een octaaf,
dat beginnen kan bij elke toon waaraan de componist om een of andere haast
ondefinieerbare reden de voorkeur schenkt. In de gekozen ligging wordt daarna uit
de twaalf tonen een reeks samengesteld, welke de Duitsers Reihe noemen, de Fransen
série. Het aantal dezer reeksen is even groot als de combinaties welke mogelijk zijn
met twaalf cijfers, en hun opeenvolging is van geen enkele overweging afhankelijk.
Men kan zich zeer goed een loterij denken, functionnerend met twaalf genummerde
balletjes, die een kwasi onuitputtelijk aantal reeksen zouden leveren, alle even
bruikbaar.
Die ontelbare kansen wekken op het eerste gezicht een indruk van grenzenloze
rijkdom, overvloed en vrijheid. Doch de ene reeks heeft nooit meer physionomie en
karakter dan de andere. Zij blijft altijd zinloos, omdat twaalf tonen, waarvan geen
enkele mag domineren, niet méér zin kunnen hebben dan één toon, die, gelijk bekend
is, géén zin heeft, zolang hij op dezelfde manier wordt voortgebracht. Aan deze
organische handicap voegden de vaders der dodekaphonie, waarschijnlijk om
constructieve redenen, hun barre wet toe, dat een muziekstuk gebaseerd moet zijn
op één enkele reeks, en dat elke toon der reeks altijd in onveranderde volgorde (van
links of van rechts of ondersteboven) moet terugkeren tot aan het einde. Een reeks
kan naar believen gerhythmeerd worden, men kan haar verdelen over verschillende
registers van laag tot hoog, maar de rangorde harer tonen moet ongewijzigd blijven.
De schijnbare vrijheid dus is beperkt tot een cirkel met uiterst beknotte diameter.
Eveneens de rijkdom en de overvloed.
Zoals men ziet lijkt het systeem sterk op een bouwdoos, en eenmaal aan de gang,
werkt men rustig. Toen Darius Milhaud kort voor Schönbergs overlijden hem vertelde
dat er ook in Frankrijk al dodekaphonisten bestonden, vroeg de stichter hunner leer
hem zeer geïnteresseerd: ‘Ach so! en leggen zij daar ook muziek in?’ De kunst is
inderdaad om uit zulk een besloten bouwdoos een beetje muziek te halen. Een heel
klein beetje desnoods, van wat de mens sedert vijf duizend jaren verstaan heeft onder
muziek in alle delen van de wereld: muziek om op te dansen, om op te arbeiden, om
op te voelen, te genezen, te verderven, te bezweren, te betoveren etc.
Dit is nog niemand gelukt, ook Schönberg niet. Ondanks de reusachtige kansen
welke de dodekaphonie kreeg vanwege haar revolutionnaire aard, en omdat iedereen
na de eerste wereldoorlog bewust of onbewust ontsnappen wilde aan vroegere
gewaarwordingen, die alle bedrieglijk gebleken waren, heeft de dodekaphonie
gedurende de dertig jaren van haar opzichtig bedoelen geen enkele grote compositie
te voorschijn geroepen, en zelfs niets, volstrekt niets dat evenveel betekent voor ieder
als een der eenvoudige melodieën uit het verleden, waarmee iemand als Bach,
Beethoven of Berlioz, en honderd anderen, zelfs die geen naam hebben, de mensen
vergenoegden.
Het lukte evenmin Theo Bruins. Dat zou een mirakel geweest zijn, niet waar? Op
zijn leeftijd! Het zal hem nooit lukken, durf ik voorzeggen. Zoals een kind met zijn
knikkers, kan hij blijven spelen met de twaalf tonen. Zonder ander resultaat dan enige
slijtage. Hij deed naïef zijn best. Hij behoort niet tot de orthodoxen van de
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dodekaphonisten, want die eisen het lastigste in de beoefening der tucht. Niettemin
is zijn piano-concert niet meer dan getinkel en gerinkel, dat spoorloos langs onze
kouwe kleren voorbijglijdt als het rumoer der straten waar wij lopen, en wanneer hij
enige bijzondere expressie treft, dan hervinden wij ons terug in de dagen van weleer:
ontgoocheld en bedot. Ik vroeg me voortdurend af: Hoe kan Bruins geloven aan
zichzelf nademaal hij de essens der meesters, die hij getrouw vertolkt, (Chopin, etc.)
in zijn eigen klanken weerspreekt en verloochent?
Nochtans mag ook dat piano-concert van Bruins niet dienen als een afdoend bewijs
tegen de dodekaphonie. Alle systemen zijn in princiep geoorloofd, omdat wij vrij
zijn. Maar wie musicus is, moet zich het voorbeeld in de gedachte prenten van
Ockeghem, naar wie wij een Amsterdamse straat noemden. Hij componeerde een
mis en zette een vraagteken aan zijn notebalken inplaats van een sleutel. Vijf eeuwen
geleden was hij reeds atonaal. Maar in wat voor toon die muziek ook klinkt, zij is
de uitdrukking van een geheel mens. Dat is het meeste en het minste, wat wij
verlangen van een kunstenaar.

De rampen van Aïda
Een van de sterkste indrukken uit mijn vroegere jaren dank ik aan Verdi's Aïda. Dat
was in de eerste wereldoorlog, en een zekere G.H. Koopman, van wie niemand precies
wist te vertellen waar hij vandaan kwam, waar hij het kapitaal haalde, had een
Nederlandse Opera opgericht. Uit Duitsland liet hij een jonge dirigent komen, die
daar ergens een ondergeschikte functie waarnam en graag terug wilde naar
Amsterdam, de stad zijner ouders. Hij was vijf en twintig jaar en geen sterveling hier
had ooit van hem gehoord. Dat gold bij Koopman niet voor een bezwaar, en evenmin
bij het publiek van toen. Hij kreeg de verantwoordelijkheid te dragen voor de reputatie
ener enorme en hachelijke onderneming, die geen cent subsidie ontving. Koopman
durfde dat aan. Maar ook zijn dirigent. Hij heette Albert van Raalte. Beiden hielden
van mooie dingen, van grote dingen, en het duurde niet lang of samen ensceneerden
zij het geweldige waagstuk Aïda. Ik kan u de verzekering geven, dat het verwonderlijk
goed was. Ik zie nu nog die superbe optocht. Ik hoor vooral de muziek. Hoe echt,
hoe spontaan en natuurlijk klaterde daar het lyrisch gejubel van een volk. Van Raalte
leerde mij hoe een populair enthousiasme tevens levend en edel kan zijn. Met dezelfde
duidelijkheid zie en hoor ik nog de blauwe nacht aan de oevers van de Nijl. Van
Raalte leerde mij hier de volledige muzikale betekenis van ‘in estasi beate la terra...’,
alsof hij voor ons een nieuwe toverspreuk ontdekte. En het gezang waarmee de twee
gelieven afscheid nemen van de aarde, leek mij niet minder aangrijpend en zelfs
verrukkelijker, dan het slot van Mahler's Lied von der Erde.
Het is morgen drie weken geleden dat Van Raalte in stilte stierf. Dertig regels in
de kranten. Niet meer. Na zijn Koopman-periode was hij beroemd geworden en had
ongeveer overal op de wereld gedirigeerd. Heeft hij wel eens gedirigeerd in het
Concertgebouw? Ik geloof 't niet. En zo ja, hoe dikwijls? Men had daar buitenlandse
namen nodig, buitenlandse celebriteiten bij de vleet, en meende op die manier ‘cultuur’
te maken. Flinke Hollandse jongens als Evert Cornelis, Van Raalte, Flipse, en
gedurende lange tijd Van Beinum, werden daar beschouwd en behandeld als juist
goed genoeg voor tweede en derde garnituur. Hetzelfde deplorabele, deprimerende
systeem, dat geen greintje inspanning kost (enkel maar duiten) wordt tegenwoordig
toegepast bij de Nederlandse Opera van Abraham van der Vies, en men meent
‘cultuur’ te maken, zelfs te hebben, omdat er een millioen subsidie is. Zou er op 't
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ogenblik in heel Holland geen kerel rondlopen van vijf en twintig jaar, met wie men
iets riskeren durft? Men heeft dat niet eens geprobeerd. Aan niemand werd een kans
gegund, want men zit er knusjes bij en 't is gemakkelijker met goed geld een dirigent
ergens te bestellen. Het doet me niet enkel genoegen te herdenken wat ik te danken
heb aan Albert van Raalte, toen hij aan 't begin stond ener toekomst die zo moest
eindigen, zonder uitzicht op vervolg. Het doet me ook leed.
Want de eigenlijke fout welke de Aïda-vertoning der Ned. Opera bezwaarde en
bedierf, lag niet bij de ziek geworden Italiaanse tenor, noch bij de even zieke
Hollandse tenor, die de moed opleverde om voor deze dure collega in te springen en
te bezwijken. Dat is echt Hollands: iets onmogelijks te doen, wijl een ander in zijn
bed kruipt omdat hij bang is. Uitstekend. Alle lof voor Johan van der Zalm, die in
zijn jeugd misschien gedroomd heeft eens Radames te zingen, en wiens wens vervuld
wordt op een moment dat hij liever thuis zou liggen, onder warme dekens met een
grog, om de hele boel te laten varen. Prachtig: vol te houden tot het bittere einde.
Tot de adem stokt en er geen geluid meer uit de keel komt. Ook dat is echt Hollands.
Niet daarom echter liep Aïda spaak, en ook niet omdat de balletten nog geen stap
vooruit zijn gegaan sinds zij geoefend heten te worden; of omdat de regisseur zich
vergiste in de verdeling der ruimte, in het vullen der leegte; of omdat de koren achter
het toneel dikwijls detoneerden; of omdat Scipio Colombo een veel te weke Amonasro
was, Stanislaw Pieczora een veel te zoetige, langdradige hogepriester, Gee Smith
een veel te bleke, slappe, groezelige pharao; de een en de ander zowel qua stem, als
qua verschijning. Ja! In detail bekeken en beluisterd, miste Aïda overal iets dat niet
behoeft te mankeren wanneer men over zulke abondante middelen beschikt.
Maar het middenpunt ener opera, haar levensbron, haar krachtcentrum is de dirigent,
en van hem in eerste en laatste instantie hangt alles af. Hij moet niet enkel de
componist ten naastebij verstaan; hij behoort bovendien zijn regisseur te begrijpen,
zijn zangers, zijn dansers, zijn orkest, en ieders zwakke plekken te doorzien en te
ondervangen. Waarmee? Met niets anders dan met de magie der muziek welke bij
de Verdi van Aïda in overvloedige mate voorhanden is.
Deze hoedanigheden ontbreken de gekozen dirigent Mario Cordone volkomen.
Hij is geen musicus, doch een maatslaander. Hij is een betrouwbaar, handig vakman,
doch geen kunstenaar. Ik ken zijn ouderdom niet, en zag niets van hem dan een breed
gezwaaide dirigeerstok. Doch naar zijn rhythme te oordelen moet hij niet ver van de
honderd zijn. Hij is niet enkel altijd traag, doch daarenboven overal ongespierd,
futloos, sjokkend, drukkend. Men wordt er moe van, onmetelijk moe, alsof men de
hele schouwburg op de schouders draagt. Zo zongen de voortreffelijk gestudeerde
koren: alsof zij nooit meer vooruit konden; zo bliezen de ‘thebaanse trompetten’:
luid genoeg, maar doodop van accent; zo danste het ballet: als op zijn laatste benen;
zo klonken de beste passages van het orkest: nauwkeurig genoeg, doch zonder gloed,
zonder nerf. Daargelaten de twee trompetten in die grandioze aria van Radames: Pur
ti riveggo, mia dolce Aïda. Behalve remmend, en lijzig van nature is Mario Cordone
niet eens exact. Hoewel het tempo overal door Verdi metronomisch is aangeduid,
blijft Cordone dikwijls en zonder enige reden beneden het voorgeschreven cijfer. Op
de koop toe ontbeert hij elke psychologische verstandhouding met het dramatisch
gegeven ener scene. Wie zou ooit vermoed hebben (als men de tekst niet kent) dat
er in 't eerste toneel van 't eerste bedrijf een aantal Egyptische machthebbers
bijeenkomen om te beraadslagen over oorlog? Alles was navenant: zonder enige
aansluiting bij de situatie, zonder enige meetrilling met het gebeuren. Cordone
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minimiseert de hele Aïda tot een soort van beschaafd oratorium, het ergste van 't erge
op 't gebied der innerlijke traagheid. Hij schaamt zich evenwel niet om in de trant
der ouderwetse heldentenors de meest weeïge uithalen te maken waar zij het minst
passen. Dit is allemaal in strijd met het temperament van Verdi; radicaal. En bij de
vraag of er in Holland geen jonge dirigent zou zijn die het even goed kan, en allicht
beter, voegt zich als tweede vraag, waarom de leiding der Ned. Opera, wanneer zij
uit gebrek aan ondernemingsgeest haar dirigent in Italië bestelt, precies iemand kiest
die met Verdi geen zier affiniteit bezit.
De grote kunst van Gré Brouwenstijn en Anny Delorie, beiden uitbundig toegejuicht,
en die beiden inderdaad torenhoog uitstaken boven de karakterloze middelmatigheid
van de rest, kon slechts bij tussenpozen dat tekort aan levenwekkende kracht
verhelpen. Beide toegewijde zangeressen waren in ontstellende mate gehandicapt
door hun zieke tegenspeler, want zij moesten zelfs zijn microben ontwijken. Het
meest daaronder leed Brouwenstijn, die het slot-duet geheel alleen te zingen en te
redden had. Het lukte haar zo goed als, en dat is weer echt Hollands. Hier niettemin
een vraag, welke mij gemotiveerd schijnt: Was de bestelde Italiaanse tenor, die op
de generale repetitie een bedenkelijke indruk maakte, werkelijk ziek of had men per
ongeluk weer een verkeerde gekozen? En wie bedisselt al die weinig
enthousiasmerende gasten bij de ‘Nederlandse’ Opera, waar geld geen rol meer speelt
en waar met geld zo weinig bruikbaars te koop blijkt?
De décors en costumes, ontworpen door Hans van Norden, waren goed in een
approximatieve Egyptische stijl, en evenaarden ongeveer mijn herinneringen aan
G.H. Koopman en Albert van Raalte. Omdat het tekstboek van Aïda een vreemd,
onsamenhangend, onlogisch drakerig gewrocht is, waaraan het genie van Verdi
gewoonweg het warmste leven inblies, zou ik de regisseur Friedrich Schramm, die
uit Basel kwam om ons te gerieven, niet gauw en niet gaarne iets willen verwijten.
Zijn conceptie leek mij tot in alle onderdelen aanvaardbaar. Wat mij trof was dit:
Waar de muziek schortte daar verschenen ook gapingen in zijn regie. Hoe denkt
Schramm over Mario Cordone? Hij behoeft het me niet te zeggen. Ik weet het zo al,
zonder hem gezien of gesproken te hebben.
Conclusie: het wordt meer dan tijd dat er in de veelhoofdige leiding der
‘Nederlandse’ opera een beetje begrip ontwaakt voor de wetten en de eisen d e r
m u z i e k . Vloeiende honig, gepijnde of ongepijnde honig, stijve of lijmige honig,
vliegen-vangende honig zelfs met al zijn mirakelen is niet voldoende, zoals duidelijk
blijkt.

De eerste dichter
Sinds enkele weken hebben wij nu de tweede druk van het Gilgamesj epos, het
nationaal heldendicht der Babyloniërs, in de onmiddellijk aansprekende vertaling en
met zeer duidelijke, boeiende toelichtingen van prof. dr F.M.Th. de Liagre Böhl. De
eerste editie verscheen in 1944 en het geeft reden tot verheuging dat een werk als
dit, zo rijk, zo machtig van substantie, maar ook zo ver van deze wereld, niet meer
jaren nodig had om onder onze ogen te herrijzen dan een kind om te groeien tot mens.
Ruim een eeuw geleden, met Champollion, de ontcijferaar der Egyptische
hiëroglyphen, begon de grote tijd van de openbaring onzer oorsprongen, en ziehier
voor iedereen bereikbaar de oudste dichter, de vroegste vertolker der menselijke
gewaarwordingen, de bron van alle poëzie en het begin van alle gedachte. Tenzij een
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geperfectionneerde duikboot vandaag of morgen met haar zoeklichten op de ruïnes
stoot van Plato's verzonken Atlantis, of tenzij het ijs weer smelt der polen die eenmaal
groen waren, zal men nooit een oudere zanger vinden onzer aandoeningen en
verbeeldingen. Er is misschien geen enkele fabel, geen enkele mythe, geen enkel
sprookje, geen enkele heros waarvan het prototype, de eerste schets niet voorkomt
in het epos van Gilgamesj. Met niet weinig recht zou beweerd mogen worden dat
alles wat een menselijk brein sedertdien bewogen heeft, door die naamloze dichter
is aangeroerd en dat alles reeds was uitgesproken of gesuggereerd, toen tussen vieren
vijfduizend jaren terug deze verzen in spijkerschrift getekend en gebakken werden
op tegeltjes van klei. Natuurlijk zal de man der strikte wetenschap tegen zulk een
bewering protesteren. Hij ziet niet slechts de overeenkomsten, doch ook de verschillen
en beide moet hij ambtshalve voor even gewichtig houden. Maar wie niet gebonden
is aan deze plicht, zal de eerste klank, ook al schijnt hij vaag, steeds hoger eren dan
de mooiste echo's, want de moeilijkheid en haar geheim liggen altijd in het begin.
En voor wie dit standpunt van de kunstenaar aanvaarden kan, overdreef de dichter
‘de maker’ van Gilgamesj niet, toen hij zijn epos aanhief met deze woorden:
‘Die alles zag tot aan het einde van de wereld,
het heelal kende, al wat bestaat waarnam,
de geheimen te gader doorgrondde,
die de wijsheid bezat en alles uitvorste:
die heeft het mysterie aanschouwd
en daarna het verborgene geopenbaard.
Hij heeft tijding gebracht van vóór den zondvloed,
heeft een verren tocht ondernomen,
vol van moeite en verdriet,
waarna hij op een stenen tafel alle streving gegrift heeft.’

Menigmaal, bijna voortdurend, geeft die primaire dichter dat vreemde, duizelige
gevoel van herkenning, alsof ge hem onlangs nog zoudt hebben gezien en met hem
gepraat. Hij vertelt als iemand uit het volk die niet op school is geweest, of alles
vergat wat hij leerde, en die niets zegt, of nauwelijks meer dan wat hem in zijn
binnenste beweegt op een rhythme dat hij zonder erbij te denken volgt. Als hij geen
ongewone namen gebruikte voor zijn goden, godinnen en helden, zou ik maar heel
weinig onderscheid bespeuren met de taal van een boer op het veld, van een chauffeur
achter zijn stuurwiel, van een glazenwasser naast zijn ladder, die mij ordelijk uitlegt,
op een toon alsof het hem zelf overkwam, wat daar gisteren gebeurd is. Toen die
oudste dichter zijn verhaal begon te schrijven, was er nog geen stijl, geen rhetoriek,
geen formule, geen recept, geen procédé, ternauwernood beeldspraak, niets van al
de handigheden, de kunstmiddelen welke onderwezen worden op een academie. Zijn
enige theorie, zijn enige techniek zijn enige doel bestond in het heldere zien, in het
heldere horen, aanvoelen van een ding en in een getrouwe, eerlijke weergave van de
waarneming. Hoeveel eeuwen ongeschreven oefening zijn aan die techniek en aan
die theorie voorafgegaan? Misschien honderdmaal honderd, misschien meer. Want
deze primaire dichter is niet primitief. Evenmin als de bison, de stier uit een
praehistorisch hol, evenmin als het marmeren hoofd (vijfduizend jaren oud) der
priesters, dat tussen het epos staat afgedrukt, en wier lippen een lijn tekenen op welker
expressie men maanden lang zou kunnen turen zonder genoeg te krijgen van wat zij
meedeelt, omdat zij leeft. Die primaire dichter is ook niet enkel maar realistisch. Hij
is reëel. Er ligt geen spatie tussen hem en het ding waarover hij verhaalt. Hij is dat
ding in volle werkelijkheid. Zij hebben samen dezelfde zenuwen, dezelfde sensaties
van het moment, terwijl zij één zijn.
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Wie Gilgamesj gelezen heeft, dunkt me, zal Homerus, Virgilius, het Roelandslied,
de Edda, Dante, het Testament van François Villon, en ook de Bijbel nooit meer
kunnen lezen zonder te moeten denken aan deze Babylonische anonymus, hun aller
voorganger. Zo verging het mij ten minste. Ik geloof zelfs dat ik nimmer ooit nog
zal kunnen luisteren naar de ‘symphonie’ van een der grote ‘klassieken’ zonder dat
die eerste dichter in mijn herinnering verschijnt als evenbeeld. Gelijk de Babyloniër
een gedachte, een gevoel ontwikkelt, precies zo deden het Beethoven, Mozart en
sommige anderen die wij vereren. Deze analogie is wetenschappelijk niet bewijsbaar.
Zij berust slechts op vermoedens. Maar die dichter zei terecht dat hij het heelal
doorgrondde en waarom zou hij ook niet een muziek bevroed hebben, gelijk zij vijftig
eeuwen na hem gecomponeerd zou worden?
Hij hief de eerste rouwzang aan der mensheid, en hij had dezelfde inwendige
bekommernis als wij. Met geen ander verschil tussen ons en hem dan dat wij zwijgend
werden, omdat wij over onze jammeren niet meer spreken durven of niet meer spreken
mogen.
Maar wie zal niet een kreet, een schreeuw van zichzelf herkennen, (verondersteld
dat ieder onzer bevattelijk is voor de resonans van elk woord) wanneer iemand onzer
de klacht ontmoet welke Gilgamesj uitstort bij het bewegingloos dode lichaam van
zijn vriend Enkidu:
‘Wat is dat voor slaap, die u nu heeft bevangen?
gij zijt als verduisterd, luistert niet naar mijn stem!’

Wie onzer stond niet, of ducht niet te staan, binnenkort, tegenover een gestorvene
als deze?
‘......die sloeg de ogen niet meer op;
hij bevoelde zijn hart - dat klopte niet meer.
Toen omhulde hij den vriend gelijk een bruid.
Daarna verhief hij zijn stem als een leeuw,
die ter dood is getroffen,
of als een leeuwin, wier welpen men geroofd heeft.
Telkens keerde hij zich weer tot zijn vriend,
rukte zich de haren uit het hoofd......
scheurde af en wierp weg al zijn lijfsieraden.’

Dan gaat Gilgamesj op zoek naar het levenskruid dat onsterfelijk maakt. Sinds wij
als ééncellig wezen gewekt werden, met al de fantastisch onvoorzienbare
mogelijkheden van die ééncellige kiem, zijn wij op weg naar dat doel, naar dat
beloofde land. Ik weet niet of wij het zullen bereiken. De muziek die in ieder onzer
zingt, schijnt het te beloven.
Het geloof aan zulk een belofte, en de liefde voor wat wij beminnen, wettigen elke
illusie en elke desillusie van ‘de vooruitgang’.
Onze eerste dichter, en alle ware dichters die na hem kwamen, hebben van dit
geloof getuigd. En ik zou niet gaarne denken aan bloot toeval, dat juist nu, in deze
gevaarlijke periode onzer geschiedenis, de eerste dichter wordt opgegraven uit een
zand dat zijn stem voor eeuwig scheen te zullen smoren. Want ik vertrouw op de
herboorte van 't licht.

De eisen ener Symphonie
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Het valt niet gemakkelijk om het juiste gezichtspunt te vinden tegenover een
compositie, welke in princiep verdienstelijker is dan dozijnen andere, en die toch
niet deugt. Zo'n netelig geval doet zich voor met de Tweede Symphonie van Bertus
van Lier.
Als het onderhavige werk een schilderij was, een beeld, een gebouw, een vers,
behoefde er geen aarzeling te zijn. Zonder enig weifelen zou men het een goede
plaats geven in een museum, langs de weg of in een boekenkast, en menigeen zou
het bekijken met belangstelling, met een vonkje van genegenheid, bewondering,
boven de critiek heen, en zelfs dwars er tegen in.
Dat is het onprijsbare voordeel en voorrecht van de kunsten die gebeuren in de
ruimte, in tastbare materie. Dag en nacht, bij tij en ontij, steeds zijn ze aanwezig,
altijd beschikbaar, en wanneer zij iemand niet bevallen, heeft hij slechts te kijken in
een andere richting, want ze zijn daar éens en voorgoed, en morgen misschien bevallen
zij beter.
De rampzalige componist, helaas, moet deze onschatbare gunst ontberen. Een
symphonie bestaat weliswaar op papier. Doch zij is geschreven in raadseltekens,
symbolismen die maar weinig mensen kunnen lezen, lezend kunnen horen, en dit
contact door middel van de ogen verschaft aan de auteur zelf niet meer dan een matte
weerschijn en een gewaarwording van schimmige onwezenlijkheid. Alvorens een
oor te bereiken, het zintuig waarvoor zij normaal bestemd is, moet een symphonie
langdurig, nauwkeurig worden ingestudeerd, en telkens weer opnieuw voor elke
volgende uitvoering. Pas werkelijk reëel wordt zij, terwijl zij klinkt op een concert
- wanneer de dirigent en alle executanten hun intieme, geheime, zorgvuldig
opgespaarde krachten inzetten om aan de muziek voelbare spraak te verlenen. Dit
leven echter duurt niet langer dan de tijd waarin zij klinkt. En nergens kost tijd
tegenwoordig zoveel geld als bij muziek. Niets ook is meer onderworpen aan de tijd,
afhankelijker van de stille wijzers ener klok dan muziek. Want zij gebeurt in de tijd,
en zij versterft niet alleen terwijl haar tijd verstrijkt, maar bovendien zodra haar tijd
verstreken is. Niets blijft van haar over dan de herinnering. Bijgevolg moet die
herinnering zo weinig mogelijk insinuaties van twijfel wekken om alle moeiten
lonend te maken, alle moeiten die gevergd werden voor die korte momenten, waar
geen seconde zelfs lang mag schijnen, en eindeloos moet duren.
Hoe iemand als Bertus van Lier zulke elementaire waarheden kan voorbijgaan zonder
ze te zien, heeft me haast onzegbaar verdroten en verbaasd. Hij was vier en twintig
jaar toen zijn Tweede Symphonie gereed kwam. Hij sloeg bij deze onderneming
stellig een record van vermetelheid en jeugd. Maar zodra men de eerste maten hoort,
merkt men dat hij alles van het vak weet en de zeldzaamste gaven bezit, behalve die
kleine, onmisbare bekwaamheid in het kiezen en in het ordenen van zijn materiaal,
de eigenlijke kunst van componeren.
Bij het begin stelt hij onmiddellijk twee motieven van actie en contemplatie, van
daad en droom, vlak tegenover elkaar, als een algebraïsche formule, een pakkende
synthese, en hij had slechts een consequente analyse te maken van het
gecomprimeerde geval, terug te gaan tot aan de oorsprong, om een spannende
handeling te ontwerpen. Hij verzuimt dit ongeveer totaal. Zijn schielijk flitsende,
agerende motief wordt niet geheel vergeten daarna, het duikt nog wel af en toe op,
maar tussen de schermen, uit een achterplan, waar het bijna verwaarloosd blijft liggen,
een beetje nasissend, alsof ter wille van de start alle kruit verschoten werd. Op het
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punt van vertrek reeds verzinkt de auteur der explosie in een heen en weer golvende
mijmering, welke practisch niet meer eindigt.
Gedurende een praeludium presenteert hij de ‘thema's’, de muzikale gegevens
waarmee hij gaat werken, volgens de methode van Richard Strauss, dus achter elkaar,
het een na het ander. Tegen dit systeem bestaat a priori geen bezwaar, mits de thema's
karakteristiek genoeg zijn om zich duidelijk te laten onderscheiden en te treffen. Die
redelijke voorwaarde vindt men bij Strauss gewoonlijk vervuld. Bertus van Lier
negeerde haar. Stuk voor stuk bekeken, zijn de thema's misschien pregnant genoeg,
maar zeker niet voldoende gedifferentieerd. Alle vertonen de gelijkenis van broertjes
en zusjes, soms van tweelingen, zowel in beweging als in expressie. Het
monothematische procédé van zijn leermeester Willem Pijper (vorming der thema's
uit een zelfde cel), dat deze op een kwade dag overnam van Vincent d'Indy, speelde
Bertus van Lier vervaarlijke parten. In zichzelf is het procédé niet verkeerd, mits de
componist, die het toepast, beschikt over een onuitputtelijke fantasie en een enorme
levendigheid van geest en gemoed. Tot nu toe voldeed enkel Beethoven aan deze
onontkomelijke voorwaarde. Bij de Tweede Symphonie van Bertus van Lier druppelde
de monothematiek het dodelijke gif der monotonie. Intellectueel beoordeeld, is elke
maat onaanvechtbaar. Van de kant der psyche bezien, ontkiemt er te weinig en leidt
iedere maat langzaam maar zeker naar het vijfde seizoen der aarde, gelijk Jules
Laforgue de verveling noemde. De fuga, waarin het praeludium te onmerkbaar
verglijdt, is afzonderlijk beschouwd een mooi brok lyriek. Zelfs prachtig. Zij lijdt
aan geen enkel der gebreken van de traditionele, scholastische fuga. Niet dikwijls
kan dit gezegd worden. Maar helaas. Noch als voortzetting van het Praeludium, noch
in haar eigen structuur ontwaakt er een noemenswaardige verscheidenheid van
psychische gesteltenis. Alles blijft immobiel in wezen. Wanneer Bertus van Lier met
opzet iedere ontvankelijkheid had willen smoren, en iedere begeerlijkheid naar een
vervolg, dan kon hij dat inderdaad het best bereiken door die Fuga te laten voortzetten
met een Passacaglia, welke op haar volgt als regendroppels langs dezelfde vensterruit.
Eensoortig. Hoe kon hij zich zo vergissen? Wat biologeerde, wat hypnotiseerde hem?
Ik begrijp daar niets van, hoewel het me helder is. Hij zat blijkbaar in de knoop. Een
gordiaanse knoop. Misschien had Van Beinum het laatste deel der symphonie iets
vlugger kunnen dirigeren om een indruk te geven, dat er eindelijk iets veranderen
wil. Maar met een sneller tempo zou dit slot enkel bewezen hebben, dat het te kort
is om iets te verbeteren aan de voorgaande impressies van immobilisme.
Ik houd het voor een ongeluk, dat het publiek van het Concertgebouw deze
Symphonie ontving met dezelfde onverschilligheid waarmee wij kort geleden een
bom op ons hoofd kregen. Een hedendaagse symphonie moet doelmatiger zijn dan
welke bom ook.
Kon zo iets verwacht worden van een buitengewoon begaafde jongeman in 1930,
toen hij dit werk componeerde? Ja, want het was noodzakelijk. Daarin voornamelijk
stelde Bertus van Lier teleur. Niet als vakman. Neen. Als iemand die passief lijdt en
duldt, ondanks zichzelf, wat hij ontmoet. Nooit leek het mij moeilijker de opinie
daarover te onderschrijven van een paar duizend gemiddelde landgenoten. Deze keer
evenwel hadden zij gelijk. Zij hoorden slechts een onderdrukte, gesmoorde weerklank
van ieders wensen.
Jammer. Juist omdat Bertus van Lier tot waarachtige uitingen in staat zou zijn, als
de sterren een tikje gunstiger wilden schijnen. En wanneer zij dat in de naaste
toekomst deden, zou het niet enkel goed zijn voor hem alleen, doch voor ons allen.
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Want waarschijnlijk heeft hij niet slechts talent, doch in zijn diepste binnenste ook
een sprank van genie, dat schreeuwt om bevrijding.

Hoe de Goden sterven
‘Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes
mortelles’
Paul Valéry: La crise de l'Esprit; 1919
Gedurende de tienduizend eeuwen van de praehistorie, de zeventig eeuwen der
historie, gedurende die bijna onbevattelijke tijden, terwijl overal de ene geniale mens
na de andere de vele soorten van talen uitvond, de vele soorten van schrift, de vele
soorten van kunsten, de vele soorten van spinnen en weven, van bouwen, de getallen,
de wiskunde, de meetkunde, en de menigvuldige goden, beschermende goden,
straffende goden, machtige goden, eeuwige goden, heeft de hemelse wereld alle
gebreken weerspiegeld van de menselijke aarde, al haar tekorten en al haar
bederflijkheid, al haar disharmonie en wispelturigheid. Het dorpje met zijn onsterflijke
god was stad geworden, de stad met haar sterke god klein vorstendom, het kleine
vorstendom met zijn onvergankelijke god was grote, gewelddadige, veroverende,
trotse, allesbeheersende staat geworden.
Maar ook alles, de god, de goden en hun onverwinlijke staat, waren overal op
aarde geëindigd in een laatste bloedbad, in de laatste brand en nederstorting van een
tempel, in een laatste ruïne, in een laatste kreet van woede, angst en haat, in een
laatste zucht van wanhoop, in een laatste snik van ontgoocheling en leed, van lof in
een laatste hymne.
Al die goden waren werkelijkheid en werking geweest, oorsprong, stimulans en
waarborg der opperste menselijke energie, schild van het gelovigste betrouwen, en
allen verdwenen in een hoopje as dat werd weggeblazen door de wind; van geen
hunner bleef iets over, behalve een stapel puin, begraven onder zand, behalve het
karkas van een heiligdom, verweerd door regen, wind en zon.
Allen waren symbolen geweest van eeuwigheid en duur. Allen hadden hun ijdelheid
bewezen, hun onmacht, hun zwakte, en waren ondergegaan in de leegte van de dood.
Allen waren een openbaring en een belichaming geweest der geheime kracht, die
geduldig achter de orkanen van haar kosmisch vuur ook deze goden verwacht had,
sinds haar eerste electron flitste door het duister, en die hen roerloos liet terugvallen
in een eindeloze nacht. De Egyptische goden, de Babylonische goden, waren na een
heerschappij van dertig, veertig eeuwen weggetreden naar het donkere niet. Na
honderd mensen-generaties vergezeld te hebben in zegepraal en nederlaag, na honderd
generaties van mensen gedurende een lange geschiedenis vol geluk en tegenspoed,
gelokt, geleid en overtuigd te hebben tot de verbazingwekkendste daden van
toewijding en aanbidding, in bouwsels van de moeilijkste, kostbaarste en ontzaglijkste
vorm, na zoveel wonderen verricht te hebben van de gloeiendste bezieling,
onwankelbaarste zekerheid, hechtste pracht en schoonheid, stierven zij, verzonken
zij als wrakken van een vloed die verder stroomde zonder hen. Zo stierven de goden
der Grieken en Romeinen. Zo stierven de goden der Perzen. Zo stierven de goden
der menhirs van groot en klein Brittannië, de goden der kolossen van het Paas-eiland,
de goden der Azteken, der Maya's, de goden van Azië en Oceanië, wier verlaten
tempels en beelden overgroeid werden door het levend woud.
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Is er iets wonderlijkers dan dat in de onbeweeglijkheid vergaan van een god die
voorheen het uitgangspunt geweest was, de onweerstaanbare impuls van elk voelen,
denken en doen, is er iets geheimzinnigers dan het sterven van een god die voorheen
alle voelen, denken en doen natuurlijkerwijze aanspoorde tot de uiterste werkzaamheid
en inspanning welke geleverd kunnen worden door een mens?
De god, die machtig was, sterft altijd op een puinhoop. Hij sterft altijd in de
eenzaamheid. Zijn huis valt neer, en niemand is er meer om het te herstellen; op de
altaren dooft een lamp uit, en niemand is er meer die haar wederom ontsteekt. De
dingen en de mensen gaan voort met het maken van nieuwe tijd, altijd weer nieuwe
tijd, maar de god doet niet meer mee. Hij was nochtans de wereldschepper geweest,
hij had aarde en hemelen geregeerd, hij had water, wind en vuur in deugdelijke banen
geleid, hij had loon en straf verdeeld naar verdienste. Ontelbare gebeden waren naar
hem opgestegen en dikwijls had hij ze verhoord. Hij genas blinden en lammen, hij
redde schipbreukelingen, hij sprak orakelen. Hij had legioenen van fanatieke en
ontwijfelbare priesters, hij ontving geurig rokende offers, bloedige en onbloedige,
van millioenen aanbidders, goeden en bozen. Dat duurde duizenden of honderden
jaren. En op een dag was hij alleen; alleen in zijn ruïne, die overdekt werd door een
immer groenend lover, of bedolven onder de duinen der woestijn. Hij lag daar, tot
stukken verbrijzeld, de wereldschepper, of nog ongedeerd zetelend op een troon,
maar eenzaam en vergeten.
Had hij de mensen verlaten of verlieten hem de mensen? Men kan dat nooit met
stelligheid weten. Als 't hart der mensen lauw werd, verflauwde ook de god, als hun
kracht verslapte, dan verzwakte ook de god. Als de mensen zich tegen zichzelf
keerden, niet meer in zichzelf of in elkaar vertrouwden, dan vernietigde zich ook de
god. Waar de mensen niet meer de moed of het vernuft vonden tot het aanboren van
jonge energie, tot het stellen van vruchtbare zekerheden, tot het bevestigen van
vroegere gedachten, daar verloomde ook de god, daar verteerde en verspilde, daar
verwoestte zich ook de god. Altijd en overal.
Welk een mysterie! Immer is de god machteloos geworden, wanneer de mens
machteloos bleek om zijn eigen zaken, zijn eigen geluk met welslagen te regelen.
Immer en alom, de ganse controleerbare geschiedenis door, is de god reddeloos
geworden, wanneer de mens, om verschillende oorzaken, om verschillende fouten
en tekortkomingen, onder verschillende omstandigheden reddeloos werd.
Onophoudelijk en overal is in de menselijke historie een god, met al het fabelachtige
dat men hem toedichtte, opgevolgd door een god voor wie men andere sprookjes
verzon. Steeds zijn deze fabels de verzinsels geweest van mensen, die in hun
voorstelling der godheid, in hun vertolking der goddelijke bevelen, in hun ordening
der goddelijke regioon, een projectie naar het bovenaardse hadden gegeven hunner
eigen grondige begeerten; steeds zijn deze fabels de verdichtsels geweest van mensen,
die hun eigen verlangens en inzichten betreffende de inrichting hunner tijdelijke
wereld getransponeerd hadden naar het onverstoorbaar gebied, die het oneindige
hadden gemodelleerd met de middelen en volgens de normen van een begrensd
verstand. Steeds hebben de mens en zijn god zich in elkanders leven vereenzelvigd.
Opdat de god niet bezwijke in de mens, opdat de mens niet bezwijke met zijn god,
opdat aarde en hemelen samen niet zullen vergaan, moet de mens onwankelbaar
kunnen ankeren in de idee welke hij zich vormde van zijn god, moet hij rotsvast
kunnen steunen op de droom welke hij zich beeldde van het hoger wezen waarmee
zijn hart zich verenigde. Wie zich genoopt ziet te twijfelen aan zijn god, zal
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onvermijdelijk twijfelen aan zichzelf. Wie twijfelt aan zichzelf, zal onfeilbaar twijfelen
aan zijn god. Wie zijn god verliest en niet hervindt, verliest noodzakelijkerwijze zijn
eigen motieven tot een gerechtvaardigd bestaan, en eindigt op een puinhoop, in een
verlatenheid, kaler, bleker, killer, doodser, melancholischer dan de landschappen
van de maan.
Vandaag ontwaren wij in Europa, in de ganse wereld, de voorboden en de
aankondiging van wat ons tientallen malen getoond is door de documenten uit
vervlogen eeuwen, verdwenen rijken, verzonken tempels, die wij opdolven uit het
stof. Wederom, evenals voorheen, zouden wij niet met stelligheid durven uitmaken
of de mensen hun god verlieten, dan wel of de mensen verlaten werden door hun
god. Want overal worden nog plechtige ceremoniën verricht, overal wolkt nog de
wierook, het geurige bloed der bomen, naar de hemel, overal worden dagelijkse
offers en offeranden gewijd, overal rekken millioenen handen zich naar een vertrooster
boven de aarde, overal branden nog de lampen dag en nacht in het heiligdom.
Maar die talloze gebeden blijven onverhoord en zonder werking, alsof zij niet
meer wellen uit een goede, zuivere bron, alsof zij zich niet meer wenden tot het juiste
oor, alsof de mens die ze spreekt niet meer verstaan wordt, en zichzelf niet meer
verstaat.
Welk een mysterie! Zoveel lippen, zoveel ogen, zoveel harten die om harmonie,
om liefde smeken naar hun hoogste toeverlaat, en de doffer die op een tak koerend
buigt voor zijn duif verkrijgt deze harmonie gemakkelijker dan wij. Het werd
onmogelijk om onze steriliteit, onze leegheid langer niet te zien. Wij bemerken haar,
en wij huiveren, wij duizelen er bij als voor een verzwelgende diepte.
Het werd onmogelijk om onze onwaarachtigheid, onze zwakheid langer niet te
zien. Het werd onmogelijk om niet te zien, dat wij, na meer dan negentien eeuwen,
ondanks de aanvuring van geïsoleerde helden en heldinnen die wij roemen als
kunstenaars, eren als heiligen, nog niets of bijna niets hebben verwezenlijkt van het
eerste gebod, van het voornaamste en eigenlijk enige gebod, dat de beste, grootste
god die ooit verscheen ons gaf: bemint elkander, gelijk gij uzelf bemint. Het is
onmogelijk na twee wereldoorlogen, waarbij wij elkander in alle hoeken der aarde,
om beuzelachtige redenen en ijdele drogredenen, tot kermen hebben gebracht, in
folteringen hebben gedreven in de zwartste dood, en in de hardste haat, het werd
onmogelijk terwijl wij koud en onleerzaam verstokt de verdelgendste wapens
toebereiden voor de gruwel van een derde oorlog, welke in alle landen en in alle
harten de rest zal schenden en vermorzelen der getuigenissen van die God, het werd
onmogelijk om niet te zien met zulke herinneringen, zulke verwachtingen in onze
ogen, het werd zelfs voor de blindste ogen onmogelijk om niet te zien dat de God,
die het gebod gaf ‘hebt elkander lief’, gefaald heeft door ons, dat hij elke dag faalt
door ons, en dat hij ons verlaten heeft omdat wij hem verlieten.
Onze eigen bedrieglijkheid, onze eigen ijzige tegenspraken, waarmee wij de
woorden die onze innerlijke wet vertolken, halsstarrig en gaandeweg logenstraffen,
onze eigen laffe versagingen tegenover de simpelste consequenties van wat wij met
de mond belijden, maakten onze God tot leugen voor onszelf, maakten onszelf tot
leugen voor de God, die ons oordeelt in ons binnenste. En daar wij dat bedrog zien,
die verloochening van onze God, die verloochening van onszelf, daar wij dat bedrog
hoe langer hoe onweersprekelijker zien omdat onze daden hoe langer hoe matelozer
en heillozer worden, omdat wij door onze handelingen hoe langer hoe flagranter en
roekelozer de gegeven en ontvangen wet verzaken, daar wij onze eigen negatie zien
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met onze ogen, zien tot in het onderste onzer ziel, zien met ons instinct, zien met de
scherpte van ons verwijtend intellect, daarom bidden wij niet meer tot onze God als
eenvoudige gelovigen, maar als heimelijk wanhopenden, niet meer als mensen die
zeker mogen zijn van hun God, maar als mensen die zich in verdeeldheid voelen en
weten met hun God, met hun kracht, niet meer als innig en trouwelijk verbondenen
met hun God en met hun kracht, maar als veinzers die tegenover hun God zichzelf
misleiden, zichzelf ten verderve voeren. En terwijl wij bidden, bereiden wij met eigen
handen onze puinhoop, de ondergang van onze God.

Kodaly en Bartok
Alsof het een nationale aangelegenheid betrof hebben wij vorige maand in stad en
land de zeventigste verjaardag gevierd van Zoltan Kodaly, wat een beetje vreemd
is, want zijn kunst bezit geen hoedanigheden om in aanmerking te komen voor zulk
een onderscheiding.
Op haar best toont Kodaly's muziek een bekwame factuur, die weinig riskeert
maar toch ook niet toegeeft aan academisme. Zij heeft een helder, enigszins droog
coloriet, dat zonder ooit origineel te worden nergens vervlakt tot banaliteit. De vorm
is over het algemeen ordelijk, overzichtelijk, passend, ofschoon tamelijk vrij en
zelden conventioneel. Voor inhoud daarentegen mist Kodaly altijd voldoende
substantie wanneer hij bij geval probeert haar te scheppen uit zelfstandige bronnen;
en als hij de folklore benuttigt om een tekort aan eigen ingeving te ondervangen, dan
ontbreekt hem die persoonlijke reflectie en overdenking, waarmee de Russen en de
Fransen hun volkse motieven veredelden, en ethnologische museum-curiositeiten
bezielden met de stem en het accent van een levend mens.
Aan de voorwaarden dus welke een creatief musicus te vervullen heeft om te
kunnen boeien, om als kunstenaar karakteriseerbaar te worden, beantwoordt Zoltan
Kodaly nimmer in toereikende mate. De organische geleidelijkheid welke de Franse
en de Russische muziek betrachtte om na Beethoven van ‘klassiek’ te evolueren naar
iets anders (noem het romantisme, exotisme, naturalisme, impressionisme of hoe ge
wilt) hebben alle naties moeten derven van Noord- en Centraal-Europa, die zich te
lang en te volgzaam, meestal blindelings onderwierpen aan de steriliserende of
vergiftigende invloeden van een anti-revolutionnair, formalistisch en tot in zijn beste
dromen philisterachtig Duitsland. Alleen de geregelde wisselwerking tussen Fransen
en Russen (over Centraal-Europa heen en zonder het te raken) heeft de muziek behoed
tegen verval. Dit ruilverkeer, waardoor een Moessorgsky kon volgroeien tot een
Debussy, werd verbroken omstreeks 1920, en sinds die tijd belemmert het oude altijd
op een of andere manier het nieuwe. Hetgeen Kodaly, die zich gedurende een halve
eeuw zo voorzichtig buiten de maatschappelijke actualiteiten hield, dat hij in zijn
vaderland heden nog zuiver op de graat schijnt, hetgeen die zeventigjarige Kodaly
vandaag componeert, had in essens ook honderd jaar terug geschreven kunnen worden,
behoudens enkele kleine wijzigingen in de onderdelen. En zo kwamen wij niet verder.
Misschien hadden wij dit kunnen merken wanneer er hier of daar op de wereld nog
een kritiek geweest was die zich desnoods durft vergissen, maar die de muzikale
verschijnselen niet allemaal slikt en verorbert met de beginselloze onverschilligheid
welke eclectisme heet of breedheid van inzicht. Maar deze muziek is haar gang
gegaan over beide halfronden, en des te veiliger omdat de Hongaren uitstekende
propagandisten zijn, des te sneller omdat de Hongaren zich tweemaal bevonden in
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de voordelige positie van verslagen vijand op wiens goed humeur en samenwerking
men prijsstelt na de overwinning. Dat is sinds tijden het resultaat van elke oorlog,
en soms het voordeel, als Romeinen vechten tegen Grieken. De laatste keren evenwel
is alles verloren moeite geweest, want bij de voormalige tegenstanders viel niets te
halen, op muzikaal gebied ten minste, dan de verwarring die onvermijdelijk ontstaat
uit de opzettelijke overschatting van geestelijke waarden, uit een verlaging van de
aesthetische normen.
Het is ontwijfelbaar zeker dat niet alleen het werk van Kodaly, doch ook de meeste
composities van Bela Bartok de grenzen van hun geboorteland nimmer zouden hebben
overschreden zonder bijkomstige omstandigheden en overwegingen waarbij geen
rekening wordt gehouden met de intrinsieke kwaliteit. Aan Kodaly kan men per slot
niets ten laste leggen dan een vergulde middelmatigheid. Een stuk echter als de
tweede sonate voor viool en piano van Bartok, daterend uit 1922, behoort tot de
mislukkingen waarvan enkel het jaartal heden nog interesseert met een soort van
spijt, omdat het herinnert aan duizenderlei vervlogen waan en onmacht.
Ieder werd toen modern, graag of niet, en ook al stamde hij regelrecht van Brahms.
Niemand bespeurde dat zijn modernisme reeds lang was overtroffen door Debussy,
die stierf in 1918. Men copieerde, men calqueerde, men pasticheerde ‘En blanc et
en noir’, met een locaal kleurtje, tot grote verbazing en bewondering der naaste
omgeving die tevreden was wijl dat nieuw leek. Niets mankeert er, behalve de
authenticiteit van gewaarwording en gevoel welke Debussy gedreven hadden tot die
fantasmagorieën ener in flarden gescheurde muziek. Niets mankeert er behalve de
aanwezigheid van een doorleefd idee dat zich consequent blijft.
Die sonate klinkt knap en zij werd ook heel knap gespeeld door Gabrielle en Attila
Lengyel, zuster en broer, landgenoten van Bartok die wonen aan deze zijde van het
gordijn. Zij klonk eveneens breedsprakig, eentonig, vervelend, onvoldragen,
onvolwassen, en een tikje beuzelachtig, als van iemand die eindeloos praat over een
uitvinding welke al een poos bekend is. Neen, zo gedroeg Debussy zich niet tegenover
Moessorgsky, toen hij diens geluid ontmoette, zo gedroeg Moessorgsky zich niet
toen hij, verre nakomeling van een vroeger heerser, het Russische volkslied ontdekte.
Beiden hervonden een menselijk hart; Bartok vond een techniek, een actueel recept.
Hij heeft zich slechts gaandeweg voltooid en ten laatste een eigen psyche veroverd.
Dit is geen geringe verdienste. Maar zo aangrijpend, en bijna geheel oorspronkelijk
zijn Sonate is voor twee piano's en slagwerk, zo nutteloos en volstrekt slecht is de
commerciële bewerking die hij daarvan leverde onder de titel ‘Concert voor twee
piano's en orkest’. Alles wat in de oorspronkelijke versie helder en indrukwekkend
naast elkaar staat als wit en zwart (de beide piano's apart als protagonisten ener
donkere tragedie, en toch eurhythmisch afgewogen en verenigd met pauken, trommen,
cymbels, xylofoon), al die duidelijkheid van poignante, navrante contrasten wordt
vernietigd door een totaal overbodig bijgeplakt orkest, in welks onnut gedruis zowel
de piano's verdwijnen als het slagwerk. En ik kon mij wel verklaren waarom Bartok
die vergissing beging. Hij had 't niet breed en wilde een werk dat overal beviel, waar
hij het speelde met zijn vrouw, rendabeler maken, door het te verplaatsen van de
kleine ruimte der kamermuziek naar de grote zalen der symphonie. Hij wilde
misschien ook zijn uitgever het plezier doen van een rijkelijker exploiteerbaar stuk.
Ik zou zulke consideraties respecteren als hij nog leefde. Maar nu hij dood is, hebben
zij geen zin meer, omdat hijzelf alleen erbij verliest. Ik begrijp daarom niet dat een
serieus dirigent (hier Paul Hupperts met het Utrechts Orkest) zich zoveel moeite
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bezorgde voor een onderneming die hoogstens biografisch belang heeft en waarvoor
niemand warm zou lopen, als Bartok niet de jongste mode was. Dat de vertolking
van een compositie welke geen enkel musicus kan approuveren, daverend is
toegejuicht, alsof iedereen zich betoverd had gevoeld, bewijst tot welke graad van
snobisme wij in korte tijd zijn afgezakt, en hoeveel wenselijker het zou zijn deze
kwaal te beperken in plaats ervan te profiteren en haar te bevorderen.

De dirigent en Bruckner
Het is zonderling dat wij ruim vijftig jaar na de dood van Anton Bruckner nog steeds
niet met zekerheid weten of deze zonder twijfel geniale mens slaagde qua componist
of wel mislukte, en in hoeverre, en waarom. Want bij elk horen en wederhoren zijner
negen symphonieën zal het menigeen, denk ik, vergaan als mij, ofschoon wij er nooit
over spreken omdat we liever zwijgen, uit respect, uit genegenheid voor een meester,
wiens hoge kunst in de tegenwoordige wereld al moeilijkheden genoeg ondervindt
om de dirigent die zich over haar ontfermt, nog lastig te vallen met enkele verlangens
welke slechts ten dele worden vervuld, terwijl er genoeg is wat ons de volle maat
geeft van geluk.
Maar nu Rafael Kubelik de zeer moedige daad verricht heeft om zijn terugkeer
voor het Amsterdams Orkest als 't ware te willen vieren met de symphonie van
Bruckner, zijn Zesde, welke gewoonlijk en geheel ten onrechte gerekend wordt tot
zijn minst rechtstreeks overtuigende, zijn minst direct ontvankelijke, meen ik die
kwestie van het slagen en falen van Bruckners muziek toch te moeten stellen, ondanks
mijn bewondering en eerbied voor het gedeeltelijk verkregen resultaat. Ik doe dit
omdat Kubelik door juist de Zesde te kiezen, mij schijnt te bewijzen dat hij het werk
spontaan genoeg aanvoelt en liefheeft om er iets voor te wagen. Ik doe dat ook wijl
Kubelik op vrij jonge leeftijd (ettelijke jaren vroeger dan Bruno Walter b.v.) in
aanraking en tot toenadering kwam met een zeldzaam componist, die even eenvoudig
menselijk is als natuurlijkerwijze verheven. Het schijnt mij onder zulke
omstandigheden mogelijk en van belang dat Kubelik niet gelijk de meeste dirigenten
bij dat voorlopige contact blijft stilstaan, doch zijn inzicht verruimt en verdiept.
Laten wij daarom zakelijk onderzoeken wat bij deze vertolking de intuïtieve en
intelligente hoorder wederom gestoord heeft, en wat naar mijn mening nimmer in
de bedoeling liggen kon van Bruckner.
Ten eerste een tekort aan schakering, aan dosering in de dynamische opzet, en ten
gevolge hiervan een gebrek aan geleidelijke ontplooiing en continuïteit der ontroering.
Om het te zeggen in de simpelste termen: bij alle Bruckner-uitvoeringen wordt een
climax te snel bereikt, en worden de diverse climaxen te weinig genuanceerd, te
weinig gevarieerd, hoewel ze alle moeten en kunnen verschillen, om een indruk te
maken van een met logisch overleg geconstrueerde bouw. De oorzaak dezer fout
schuilt in een onvermijdbare tekortkoming van het muzikale schrift. Bijna altijd
wanneer de componist een dynamische graad voorschrijft, een pp, een p, een mf, een
f, een ff, een fff (en iets nauwkeurigers bestond er tot kortgeleden niet), zijn die tekens
nooit van dezelfde waarde. Bijna telkens, en zo goed als immer, hebben die tekens
in de geest van de componist niet enkel een verschillende psychische, emotionele
achtergrond, doch ook (en bij gevolg) een verschillend energisch gehalte.
Eertijds, niet lang geleden, toen de psychische vermogens van de componist en tevens
zijn taal, primitiever waren, beperkter, globaler, konden die approximatieve tekens
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voldoen omdat geringe graduaties in de psychische achtergrond en van het energisch
gehalte weinig nut hadden voor de beoogde impressie.
Bij Bruckner echter gaat dit heel anders, en ook in dit opzicht is hij een hernieuwer
geweest, een voortrekker, een pionier. Deze stoere Oostenrijkse boer was begiftigd
met een zenuwstelsel dat de modernste registreerapparaten (oscillografen etc.) in
sensitiviteit overtrof, en dat hem niettegenstaande een oer-gezonde natuur en een
kinderlijk geloof, meermalen bracht tot aan de rand der verbijstering. Hij heeft zijn
zinnen nooit verloren, zij speelden hem nimmer parten in de muziek, en ondanks een
gevaarlijke constitutie werd hij twee-en-zeventig. Maar al zijn gewaarwordingen,
waarvan hij symphonieën maakte tegen de tijd en tegen de afbraak, (wist hij het?)
en al zijn verlangens kwamen bij hem aanvliegen met een subtiliteit van schakeringen
waarvoor pas de hedendaagse psychologie begrip vertoont. De dirigenten evenwel,
geschoold volgens oude en ouderwetse opvattingen, hebben die infinitesimale
golvingen van Bruckners gemoedstoestanden, welke niet door tekens konden worden
aangeduid, nooit bemerkt. Men kan ze nochtans hervinden, zowel langs intellectuele
als langs intuïtieve weg, wanneer men vooropstelt dat er in een symphonie van
Bruckner geen hiaten mogen zijn, geen lacunes, geen inzinkingen, geen
vermoeienissen en geen oponthoud. De traditie, de routine, en soms de
zelfgenoegzaamheid hebben die herontdekking vertraagd en belemmerd.
Behalve de dynamische tekens zouden ook alle expressieve aanwijzingen (de accenten
inbegrepen) veel subtieler, veel soepeler, veel beweeglijker moeten worden
geïnterpreteerd, met veel meer innerlijke fantasie. Dit is geen voorwaarde welke ik
gratis verzin, maar welke automatisch voortvloeit uit het karakter van Bruckners
muziek. Wie even bedenkt dat de ‘harmoniek’ (de accoorden) van Bruckner, de
harmoniek van Wagner en al zijn tijdgenoten minstens evenaardt in verfijning van
differentiëring, dikwijls voorbijstreeft; wie even bedenkt dat de structuur zijner
melodie tot heden toe nauwelijks haars gelijke heeft in raffinement van
gevoelsschakeringen, en, hoewel uiterst intellectueel van conceptie tevens te levend,
te onvoorzienbaar is om zich aan regels te laten binden, zal gaarne aannemen dat
met een zodanige scherpzinnigheid in het gebruik van het notenmateriaal een
evenredige waakzaamheid en reflexibiliteit der vertolking parallel moet gaan. Het
courante espressivo, een systematische weergave der schriftelijke aanduidingen is
hiervoor onvoldoende en onbruikbaar. Wijl als 't ware elke toon voortvloeit uit een
gemoedsberoering en zorgvuldig berekend is om haar mede te delen aan de hoorder,
vraagt de voordracht dezelfde vloeiendheid waardoor die aandoening zich kenmerkt.
En omdat de muzikale tekens ook in dit onderdeel der reproductie steeds ontoereikend
waren en bleven (eer vervlakkend en mechaniserend dan aansporend tot innerlijke
werkzaamheid) heeft de dirigent al wat daar ontbreekt, aan te vullen met een
herscheppende verbeelding welke seconde per seconde teruggrijpt en terugleidt naar
de emotie van de componist waardoor die muziek ontstond.
Ten derde moet bij Bruckner de dirigent het tempo overwegen en kiezen onder
dezelfde gezichtshoek van mobiele continuïteit. Bruckner kende de metronoom, maar
gebruikte hem zelden of nooit. Waarom niet? Omdat hij het rhythme, de beweging
ener symphonie nooit kon dwingen in een cijfer. Hij wist dit vanaf zijn jeugd.
Hetzelfde stuk had bij hem nooit hetzelfde tempo. De ene dag was het sneller, of
langzamer, dan de andere. Zo is de ervaring van alle componisten, doch Bruckner
was ongeveer de enige die daaruit eerlijk de consequenties trok. Hij bepaalt zich tot
vage termen en laat het juiste tempo over aan ieders willekeur. Het moet oprijzen uit
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de actie zelf der muziek, en dan enkel zal het juist zijn, maar de volgende keer
misschien anders, en even goed. Niettemin geven zijn termen enige houvast en
richting. Wanneer hij o.a. in het eerste deel der Zesde Symphonie, bij de inzet van
het ‘zangthema’ voorschrijft ‘Bedeutend langsamer’ dan is er alle reden om te
vermoeden dat het voorafgaande, ofschoon gekarakteriseerd als ‘majestoso’ zich
belangrijk sneller moet bewegen, en tamelijk vlug. Op zulke détails, die als alle
kleinigheden van het grootste gewicht zijn, letten nooit de dirigenten, wat mij immer
opnieuw verbaast. Zij zijn bij Bruckner nog te veel geabsorbeerd door technische
moeilijkheden. Hoe voor de hand liggend zou het b.v. zijn om na het ‘Trio’, wanneer
het ‘Scherzo’ letterlijk herhaald wordt, een geheel nieuwe belichting op dat Scherzo
te werpen door een minieme, in woorden en cijfers ondefinieerbare wijziging van
tempo en van intonatie! Stellig moet Bruckner zo iets bedoeld hebben, hoewel hij
het niet kon zeggen. Maar de dirigenten denken daaraan niet. Derhalve is er bij die
herhaling altijd een gaping, een kuil waarin de hoorder valt, en eveneens de dirigent.
Deze opmerkingen verdienen overweging omdat zij een meester betreffen wiens
muziek zich afspeelt buiten en boven ons dagelijks leventje en er toch innig mee
verwant is. Alle muziek van Bruckner begint op het moment waar zijn gevoelens en
voorgevoelens gewekt worden, en hij zingt ze in die ongerepte staat, buiten elke
betrekkelijkheid met de beslommeringen waarin de gewone mens zijn eigenste wezen
ondervindt, maar dat hij zuiver en helder herkent als onvervreembaar deel of
verwachting van zichzelf in zulk een symphonie.
Ik zou deze beschouwingen ook niet gewaagd hebben, als Rafael Kubelik door
een waarlijk sublieme samenspraak met Bruckner tijdens het Adagio dezer Zesde,
niet de mogelijkheid had opgeroepen van het hoogste dat in zijn macht zal komen
wanneer hij Bruckner de trouw betuigt die zijn binnenste van hem schijnt te vergen.
De overige componisten die hij dirigeert, zullen daarvan voordeel trekken, en ook
hijzelf, hetgeen ik hem wens.

Muziek van heden en verleden
Wie alle verhoudingen vergelijkt tussen de nieuwe U.S. en het oude Europa
(oppervlakte, aantal inwoners, zorg voor muziek, etc.) zal niet durven beweren dat
er teveel Amerikaanse composities verschijnen op de concertprogramma's van ons
kleine werelddeel. En toch heeft totnutoe elke componist die uit de Verenigde Staten
naar hier komt de indruk gemaakt van een mededeling te brengen, welke ons
overbodig schijnt, omdat wij haar reeds kennen. De zekerheid waarmee Amerika
zich onderscheidt in andere kunsten (architectuur, literatuur) en in verschillende
wetenschappen, wordt op verre na niet geëvenaard door zijn scheppende musici, en
de Zevende Symphonie van Roy Harris bevestigde wederom deze zonderlinge
ongelijkheid. Zij treft des te meer, daar de auteur geen Amerikaan is van recente
datum, en ook geen product van stadscultuur, maar zoon uit een boerengezin van
Oklahoma (voormalig Indiaans territorium), die later werkte als boer in
Zuid-Californië, zodat hij ruime kansen had om te groeien uit en met de natuur van
het land zijner geboorte.
Wat men bij deze symphonie in de eerste plaats opmerkte, is de volslagen
afwezigheid van iedere ethnologische karakteristiek, en tevens van iedere individuele
persoonlijkheid. Het werk had evengoed kunnen ontstaan te Parijs, te Londen, te
Wenen, te Chicago, waar vorige maand Rafael Kubelik de première ervan gaf, als
te Amsterdam, waar hij het vorige week presenteerde aan een publiek en een critiek
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die sinds twintig jaar op de hoogte zijn van de recepten, volgens welke Harris zijn
muziek vervaardigde. Hij begint zacht, in half-licht, op het statig rhythme ener
sarabande, alsof we nog in de zeventiende eeuw leefden en onder de tucht van Spaanse
etiquette. Die hoofse en gedwongen beweging wordt vastgehouden, doorgevoerd,
bestendigd. Ook wanneer zij een tikje vlotter gaat, iets luider, iets sterker en schijnbaar
heftiger, omrankt met guirlandes van violen of trompet, blijft zij altijd eender, alsof
er langs een monotone tijd een zware last sukkelend wordt voorgesleept. Het spreekt
vanzelf dat er schuifelende accoorden zijn en tonen, die soms botsen. Dat hoort erbij.
Wanneer Roy Harris eindelijk bespeurt, dat alle manieren om hetzelfde te zeggen,
zijn uitgeput, wordt hij onrustig en windt hij zich op. De klank lijkt te veranderen.
Het tempo versnelt. Er ratelt en dreunt getrom, er rinkelen klokken, piano en
vibraphoon. Meer dan genoeg voor een opschuddende jazz. Maar onmiddellijk
verloopt de actie weer in eentonigheid. Harris kan zijn statig sarabande-gegeven niet
kwijt raken. Het is koraal geworden, koperen getoeter tegen een orkest-gedruis dat
bestaat in een opstapeling van onbeduidende geluidvulling. De ontspoorde jazz voert
dan warempel tot een soort van dansende fuga. Dat hoort erbij. Ik wachtte daarop al
sinds een poos. Wanneer een modern componist absoluut niets meer te knutselen
heeft met een motiefje en een themaatje, daar goochelt hij een nette fuga uit zijn
mouw, want de fuga geniet nog altijd een stevige reputatie van degelijkheid. Ook
Harris doet hieraan mee. Het verbetert zijn zaken niet. Omdat hij ondanks diverse
complicaties steken blijft op hetzelfde plan, in dezelfde kleur, hetzelfde accent,
dezelfde procédé's van periodisch afwisselende melodie-fragmenten, solt alles heen
en weer rond dat sentimentele koraal, tot het verdwijnt in de banale rommel van een
te korte finale.
Heel die agitatie komt uit niets en leidt tot niets. Elk psychologisch verband
ontbreekt er. Zij is totaal willekeurig. Zij spookt zonder reden op onder een schedel
waar de hersenen zouden voortwerken buiten enige samenhang met de omringende
wereld. Noot voor noot is die ganse muziek berekend, gefingeerd, met een koude
bedachtzaamheid, vooral waar zij de hartstocht speelt. Nergens kan men gissen met
welke bedoeling zij zich wendt tot haar hoorder, want nergens beantwoordt de geringe
zegging aan de overdaad van het gebezigde materiaal. Zij arbeidt als een gigantische
machine welke niets fourneert dan haar eigen gerucht. Die ophoping van energie en
bedrijvigheid heeft geen enkel resultaat, want zó dik, zó zwaar aangezet, smoren de
aartsflauwe, pietluttige emotietjes, die men er nog ontwaren kan, onophoudelijk
zichzelf en stikken in hun overdrijving. De berg van klank baart de ene belachelijke
muis na de andere. De auteur varieert zijn noten, doch nergens zichzelf.
Waarom levert zoveel technische kennis, zoveel studie en zelfs zoveel eerlijkheid
(Harris ploetert zonder enige twijfel te goeder trouw), waarom levert die uitmuntende
voorbereiding zo weinig praktisch resultaat? Omdat de hedendaagse componist zijn
klanken leert schikken in abstracto, als een kunst om de kunst. Doorblader
onverschillig welk leerboek. Alles wat de meesters, oude en nieuwe, hebben
uitgevonden, wordt daar gedoceerd zonder de minste uitleg van de reden hunner
vinding. Alles, het wonderlijkste en het gewoonste (dat dikwijls niet minder
buitensporig is dan het vreemde) wordt in die boeken, en ook door de leraars,
onderricht als een mechanistisch trucje, foefje, kneepje, dat iedereen kan nadoen,
zonder zich te bekommeren over het effect, noch over de omstandigheden waar die
oude of nieuwe meester dit effect nodig oordeelde. Die leraars en hun boeken kunnen
mij tegenwerpen dat het altijd zo geweest is sinds de Gradus ad Parnassum van Fux,
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een boek dat reeds ouderwets was, toen het in 1725 verscheen, en waar de grootste
meesters (Haydn, Mozart, Beethoven) hun weg zochten. Ja, maar toen waren er
slechts twee stijlen, de middeleeuwse en die van de renaissance. Twee dogma's. En
was er ooit een meester, die een dogma niet wenste te verruimen? Vandaag zijn er
tien, twintig stijlen, welke onderwezen worden, alsof zij geen verdere betekenis
hebben dan om een formule te verschaffen aan ieder die muziek maakt, zonder zich
te vergewissen van een doel. Ik zeg dat, wijl Harris en een menigte zijner collega's
dit blijkbaar niet weten. Bij de meesters is er steeds oorzaak en gevolg; hun
hedendaagse parodisten hebben deze wet nog niet begrepen en zelfs nog niet vermoed.
Twee dagen daarna kon men Palestrina's Missa Papae Marcelli horen, gezongen
door het koor van zeventien zangers, dat Felix de Nobel dirigeert. Geen wijder afgrond
is denkbaar dan welke de kunstigheden der tegenwoordige muziek scheidt van
Palestrina's doeltreffendheid. Bij Palestrina is er een tekst die wij woord voor woord
kunnen volgen, als wij willen. Maar hebben we die tekst nodig? Neen, want slechts
weinigen verstaan hem. Maar tijdens het gezang ontwaakte iedereen tot zichzelf, en
hoe langer hoe gloeiender werd iedereen, zonder dat te willen, zich bewust van een
glorie, die innerlijk zijn bezit is. Deze volle en uitdrukkelijke wens om elk die luistert
te richten naar verrukking door middel van niet meer dan enkele stemmen en enkele
eenvoudige samenklanken! Palestrina kende het doel, dat vandaag nog bereikt zou
kunnen worden als men het niet vergeten had, terwijl de componist over duizend
maal meer middelen beschikt om het te treffen.
Wie heeft daaraan gedacht bij het luisteren naar deze late middeleeuwer, die zo
dicht naast ons bleek te staan in de muzikale waarheid en werkelijkheid?

Over Palestrina
Omdat er verleden week niets wezenlijks gebeurde in de muziek, en omdat het mij
vorige keer al speet onvolledig te zijn geweest bij het beschrijven van de Missa Papae
Marcelli, welks herinnering mij na de uitvoering door Felix de Nobel niet meer
losliet, wil ik proberen een grondiger analyse te geven der indrukken die voor de
meeste hoorders de betekenis kregen van een openbaring, ofschoon dat werk van
Palestrina bijna vierhonderd jaar is en tot zijn minst onbekende behoort. Ikzelf, die
tijdens mijn leerjaren bij Alphons Diepenbrock een studie-copie ervan maakte en
haar tussenin altijd weer onderhanden nam, ik was verbaasd over de kracht, de aard
en de onafgebrokenheid der ontroering welke van die compositie uitging.
Het onthullende lag vooreerst hierin dat de gehele Mis tot de hoorder kwam als
uiting van zuivere, zeer aangrijpende en sterk vitaliserende muzikale emotie. Deze
expressie kenmerkte zich door een totale losmaking uit alle plaatselijke en tijdelijke
beperking. Zij was zonder landschap, zonder omgeving, zonder uur van dag of nacht,
zonder enige verhouding. Geen ogenblik bracht zij me onder de gewelven ener kerk
en tot nabijheid van het vrome offer waarvoor zij geschreven werd. Er was niets,
volstrekt niets in haar, van hetgeen wij gewoonlijk wijding noemen. Niets van wat
de letterkundigen tegenwoordig beredeneren en zoeken onder de titel van sacraal.
Zij had niet het geringste mysterie, niet de minste schemering of schaduw. Haar
expressie was voortdurend als het wonderlijke dageraadsgevoelen dat men soms kan
hebben wanneer men 's morgens ontwaakt als geheel nieuw, herboren in de zachte
roes ener onverwachte energie, welke nimmer schijnt te zullen verzwakken. Iedereen
heeft dit wel ooit ondervonden in zijn leven. Bij alle latere meesters ontvangt men
die hemelse gewaarwording van zwevend evenwicht slechts na menig menselijk
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getob. Bij Palestrina valt men er zo maar binnen als in het licht ener zomerse
ochtendzon en men blijft te midden van haar zalig glanzen zolang hij zijn muziek
laat duren, en daarenboven nog dagen daarna.
Is er fantasie in dit verhaal van een ervaring? Ik geloof het niet, want ik was slechts
een der velen die haar ondervonden. Maar wanneer men haar oorsprong naspoort,
waar zij begon, wordt alles weer als een droom. Palestrina was de laatste en tevens
de eerste van een oud en heel goed ras dat omstreeks het jaar duizend de muziek
opnieuw in beweging had gezet na een onbegrijpelijke stilstand van meer dan dertien
eeuwen, en terwijl niemand hierom vroeg. Dat vreemde ras, plotseling verschenen
uit het bijna onbekende, en voor 't eerst gesignaleerd in 't bekken van de Seine waar
Parijs ligt, had een volmaakt eigen en ideaal begrip betreffende de menselijke persoon.
Misschien zijn er van die merkwaardige conceptie equivalenten of analogieën te
vinden in de philosophie en de theologie van hun tijd, welke een besloten domein
vormden. Maar stellig niet in de toenmalige maatschappij van adel, clerus en de rest,
welke heetten ‘les vilains’, de dorpers, de kinkels, het gemeen. Temidden dezer
samenleving van ongerechtigheid en hovaardij verbeeldden zich de componisten,
die een absoluut onverwachtbare muziek gingen scheppen, de mens als lidmaat ener
mensheid waar ieders stem, en ieders zang volstrekt gelijke waarde heeft. In hun
muziek was niemand ooit solist. Maar tevens en desondanks was in hun muziek ieder
die er aan meedeed een individu, een enkeling die zijn eigen weg volgde. Doch nooit
alleen. Altijd met een ander mens naast zich of met vele mensen naast zich, die niet
minder en niet meer waren dan hijzelf. Die componisten erkenden geen rangen, geen
klassen. Het ondere gold voor hen nimmer geringer dan het bovene en het bovene
niet opmerkelijker dan wat beneden zong. Daartussen ook, in het gemiddelde, hield
iedereen zijn eigen stem. Elke stem was vrij en zong alsof zij zich naar niemand te
richten had en door niets werd geregeld. Ook wanneer in een koor de stemmen zich
statisch uitvierden (wat wij noemen homophoon, gelijkluidend), dan trok elke stem
nog haar eigen, persoonlijke lijn. Ieder die deze muziek vertolkte, kon zich zonder
hindernis voorstellen dat hij in werkelijkheid een gevoelen weergaf van zijn eigen
gemoed, en een gevoelen dat zich aan elke uiting zijner metgezellen geldwaardig
mocht achten. Ieder vrij en onafhankelijk. Ieder tevens harmonisch samemgevoegd.
Alle individuele stemmen ordelijk gerangschikt en welluidend. Geen dominerende
elementen in de samenstelling van de klank en van zijn rhythmen. Overal vloeiing,
stroming, nooit en nergens dezelfde, als in de rivier van Heraclitos waar men zich
geen tweede keer kan baden. Het geluid, dat de hoorder opvangt, is niet localiseerbaar,
noch de expressie. Zij schijnen toe te zweven van alle kanten, omwikkelend met een
volheid van vibraties die onophoudelijk variëren.
Als er niet vele documenten overgebleven waren, ontsnapt aan de vlammen van
ontelbare oorlogen en oproeren, aan de tanden van muizen en ratten, aan de miserabele
onbezonnenheid der nazaten, zou zulk een conceptie der menselijke solidariteit, en
haar langdurige projectie in de werkelijkheid door middel van muziek, gehouden
moeten worden voor hersenschimmig en ondenkbaar. Het is zonderling dat die idee
geheel ongeroepen en inderdaad ondenkbaar tevoorschijn kwam. Want zij had geen
verleden. Zij vond bij haar optreding wel enig materiaal, enige grondstof om er mee
te arbeiden. Maar niet het vaagste vermoeden van regel, systeem of methode voor
haar techniek, die, van het begin af, niet anders dan moeilijk kan zijn geweest,
gewaagd, zeer intellectueel, speculatief en buitengewoon gecompliceerd in zijn
oorzaken, eenvoudig in zijn werking, gelijk alles wat opbloeit uit de geheime schoot
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der natuur. Even zonderling is het, dat die muzikale conceptie na een geleidelijke,
ongestoorde evolutie en een zeshonderdjarige groei plotseling verdween, - op een
onovertrefbare top van kunnen, - alsof er een gordijn was dichtgeschoven en een
toneel verwisseld, - en vervangen werd door een these welke zich in alle opzichten
manifesteerde als haar tegendeel. Het vroegere Teken van Palestrina en zijn
voorgangers, de cirkel waarvan het middenpunt zich overal bevindt en de omtrek
nergens, veranderde in een begrensd vlak en twee vaste lijnen: een enkele toon als
centrum en een enkele melodie als periferie. In de muziek incarneerde zich daarmee
een begrip dat beter bij de aarde paste en bij de mens als egotistisch individu dan bij
het Al.
Het zonderlingst echter is dat de musicologen, zeer verdienstelijk in hun soort, die
tijdens de vorige eeuw de verloren gegane muziek der zogenaamde contrapuntisten
opdolven uit het stof der archieven, niets, maar dan ook niets, begrepen hebben van
het eigenlijke wezen dier verdwenen kunst. Alle edities welke zij vervaardigden en
uitgaven van die op zolders en in kelders vergeten manuscripten mogen door iemand,
die zich bewust is van de gedachte welke de componisten volgden, niet anders
beschouwd worden dan als vervalsing. Want de musicologen, onwillekeurig beïnvloed
door de muziek van hun tijd, arrangeerden alle composities van Palestrina en zijn
voorgangers naar een gebruik dat honderd jaar geleden geldig was en vandaag nog
heerst. Zij herschreven die muziek in maatstrepen welke Palestrina en geen enkele
zijner voorgangers ooit gekend had en zich zelfs niet verbeelden kon. Die musicologen
handelden zonder twijfel te goeder trouw, met de eerlijke bedoeling om een verloren
muziek welke hun hart gewonnen had, leesbaar en uitvoerbaar te maken. Beschouwd
van een simpel wetenschappelijk oogpunt, is zo'n transscriptie met maatstrepen reeds
verwerpelijk. Gezien uit een aesthetische gezichtshoek is zij tegennatuurlijk en ik
zou zeggen monsterachtig als dit woord niet te sterk klonk om begrepen te worden.
Felix de Nobel heeft ons door zijn vertolking der Missa Papae Marcelli onuitwisbare
indrukken gegeven welke het hoogste benaderden. Maar zij kunnen nog worden
overtroffen. Als hij ze wenst te vergroten, ten voordele van zichzelf en van ieder,
zou ik hem willen raden om van de Sanctus of van het tweede zevenstemmige Agnus
Dei (een drievoudige canon met vier vrije melodieën) een copie te maken z o n d e r
m a a t s t r e p e n . Hij zal daardoor een nieuwe kijk krijgen op Palestrina, op alle
muziek, en de noodzakelijke synthese bevorderen tussen de these van Palestrina met
zijn voorgangers, en hun antithese die in onze dagen geen waarde, want geen kracht
meer schijnt te hebben. Hetzelfde raad ik aan elke componist die heden muziek
probeert te schrijven. Palestrina zal bij ons dan straat worden die leidt tot iets.

De schreeuw van Pijper
De Tweede Symphonie van Willem Pijper heeft zoveel in me omgewoeld, dat ik
maar geen poging zal doen tot objectiviteit, want het zou me toch niet lukken. Hoewel
zijn Eerste Symphonie, late nabloei uit een kruising van De Kleine Johannes en
Gustav Mahler, mij niet veel gezegd had, waren wij vrienden geworden, goede
vrienden zelfs, en terwijl hij rondliep met plannen voor de Tweede, zagen wij elkaar
bijna dag aan dag in de driehoek Bilthoven, Hollandsche Rading, Maartensdijk, waar
hij een kamer voor me gevonden had in het huis van een boer. Wij verschilden slechts
zes jaar, wat op die leeftijd niet meer telt, en 't duurde niet lang of we kenden elkanders
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oude moeiten, en als er nieuwe bij kwamen, raadden wij ze met een half woord. Op
zijn piano vond ik de muziek waarmee hij bezig was, neusde er in en bij mij deed
hij hetzelfde. Wij hadden elkaar niets te verbergen, en dat hinderde ons nooit. Ik
stond altijd weer in bewondering over de snelheid waarmee hij werkte, en hij
verbaasde zich over mijn langzaamheid. Eigenlijk waren wij antipoden, en zodanig
dat wij in al onze uitersten elkaar raakten. Misschien konden wij elkaar niet missen,
als de twee polen der electriciteit, om vonken te maken en spanning. Nimmermeer
nadien heb ik met iemand even vrij, even vruchtbaar kunnen praten over de belangen
van het ambacht, van de muziek en van de mens. Misschien omdat wij beiden toen
de enigen waren, hier en overal, die elkaar intuïtief konden begrijpen en intellectueel
doorzien.
Wij hadden precies dezelfde tegenstrevende, neerdrukkende invloeden te
overwinnen van ons verleden, en met gelijke helderheid beseften wij de noodzaak
om alle banden te verbreken die ons boeiden aan wat geweest was onze jeugd. Wij
kwamen uit een eendere catastrophe, onthutst, ontsteld, maar niet ontzind, en op
gelijke manier had ze ons gebrand, gekneed, gevormd. Op heel weinig uitzonderingen
na gaf ieder ons de raad om niet te denken aan de wereld zoals ze is. Natuurlijk niet.
Dan heb je geen leven. Doch probeer dat eens als je musicus bent, dat wil zeggen
een zenuw-systeem, een registreer-apparaat dat alles nauwkeuriger opvangt dan
welke mechaniek ook. Wanneer het je lukt om niet aan de wereld te denken zoals ze
is, je voelt haar toch door al je poriën, en dat dwingt, dat pijnigt je des te erger als
de wereld op verre na niet is gelijk ze zou moeten zijn. Daarvoor ben je musicus.
Iemand die de dingen bemerkt alvorens zij zijn, en terwijl ze nog in de staat van fusie
vertoeven waar de dingen ideeën heten volgens de termen der Platonische philosophie,
die je moet aanhangen of het je schikt of niet, en die je te zingen krijgt, juist omdat
je musicus bent, klankbord van het zijnde. O, de ‘ideeën’ van het jaar 1921! Tien
millioen jonge mannen, of ze wilden of niet als soldaten vermomd, en stuk voor stuk
geworpen in de netten van vlammende kogels, terwijl de rest zich amuseerde,
profiteerde, en de wapenen smeedde om die anderen te doden, meer dan vier jaar
lang, gedurende elke minuut, elke seconde van het etmaal. Weet je nog Jobs Buning,
Jany Holst, dat wij, om ons daarvan op de juiste afstand te houden, een club van
zelfmoordenaars hebben willen oprichten, waarvan ieder op zijn beurt zich 's middags
te twaalf uur zou executeren tegenover het Paleis op de Dam? Het zou misschien
wel nuttig geweest zijn als dat was doorgegaan. De bedoeling hadden we en zeker
de gemoedsgesteltenis. Desperado's waren wij, achter alles wat we dachten en deden.
Dat was ons gisteren. Daarbij kwam de moord op Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht,
Kurt Eisner. Hun brieven, hun verzen. ‘Die Zeit läuft quer’ was het enige wat wij
van Eisner behielden. Wij konden niet achteruit denken (en voelen) naar dat immense
schavot, naar die wezenloos domme afslachting van mensen. Het snoerde je de keel.
Wij konden evenmin vooruit kijken. Dat was even schrikwekkend. En waarom? Wij
wisten het niet. Telkens als je vooruit keek, kreeg je een steek in het lijf, een schok,
en een schroeiende impuls om te janken als een beest dat gekeeld wordt. En elk onzer
vermoedens uit dat jaar 1921 werd bewaarheid alsof wij profeten waren tegen wil
en dank. Gedrongen in die afgrijselijke impasse, had Pijper meer de neiging om de
machten van onderen aan te roepen dan van boven. Dat was ons enige verschil. Maar
tot in die uitersten raakten wij elkaar. Want ons beider resultaat was hetzelfde. Gelijk
nul. Wie werkelijk musicus is, ondergaat vandaag gelijke beklemming, ondanks het
hartstochtelijkste hopen, en zodanig dat muziek hem onmogelijk schijnt. In de natuur
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zingt weer een lente door de vogels, de dieren, door de bloemen. Maar niet door de
mens.
Men zal hierom begrijpen, dat de geweldige schreeuw waarmee de Tweede van Pijper
aanvangt niet ontstaan is uit de platvloerse wens om de hoorders te overdonderen,
en ook als hijzelf zegt te willen dat zij van hun stoelen springen, dat hij dan meer
dacht aan een magische werking dan aan een flauwe grap. Die formidabele schreeuw
moest hij uitstoten, vooreerst om zich te bevrijden van een eigen nachtmerrie, ten
tweede niet pour épater le bourgeois (misselijke uitdrukking om verschijnselen te
depreciëren welke men niet onder ogen durft zien), maar om een weg te openen voor
het menselijk geweten dat slecht is. Die schreeuw, enormer dan het gehuil van King
Lear, behoort tot de lange serie van waarschuwende kreten waarmee, na de Derde,
de Vijfde, de Negende van Beethoven, een musicus tevergeefs getracht heeft zijn
medemensen te verwittigen, te vermanen, en al had Pijper niets gecomponeerd dan
die schreeuw (op zijn zeven-en-twintigste jaar), hij zou onze dankbaarheid ver dienen.
Des te tragischer is het dat hijzelf die geniale schreeuw niet aankon, en dan verder
componeert alsof hij hem ontvlucht. Zijn schreeuw zwelt niet tot geordende,
doelmatige incantatie, niet tot een weldoordachte factor van bezwering, welke weer
drama had moeten worden, met of zonder verlossing. Ik heb de eerste pagina dezer
symphonie niet meer op zijn piano zien liggen, want hij begon ze in Italië, en toen
hij terugkeerde, was ikzelf voor lange jaren verdwenen, zonder afscheid. Zou ik hem
hebben durven zeggen, als hij ze mij gespeeld, of als ik ze gelezen had, dat die
daverende explosie van de aanhef geen gevolg heeft? Dat er geen echo komt welke
in enigszins evenredige mate verband ermee houdt? Dat hij, na hemel en aarde te
hebben doen sidderen, voortgaat alsof er niets gebeurd is? Dat zijn ontploffing plaats
grijpt in een psychisch en mentaal luchtledig, dus geen blijvend effect kan
teweegbrengen, geen natrilling? Dat er nog menige opflakkering laait, menige eruptie,
maar dat geen daarvan zich kan fixeren, wijl er nergens voldoende samenhang is
tussen geweld en zachtheid? Dat hun te regelmatige afwisseling gauw de indruk
veroorzaakt van immobiliteit, van stilstand, ondanks alle dynamiek en energie? Dat
de contrast-werking welke hij probeerde met zijn habanera-rhythmen (een beetje
goedkoop middel tot evasie, tot uitvlucht) reeds direct elke efficiency verliest en in
't tweede deel een obsessie wordt van onmacht die het zware gevoel van
onbeweeglijkheid nog verergert? Dat er in de physionomie zijner melodiek, in de
keuze zijner klankkleur, veel te veel herinnert aan Mahler, aan Debussy, aan Ravel?
Dat alles meesterlijk geïnstrumenteerd is, en werktuigkundig onovertrefbaar
gerealiseerd, maar beperkt blijft binnen de grens van een impressionisme, een
luminisme, dat wij, wanneer we er samen over redeneerden, reeds beschouwden als
mooi, als magnifiek, doch verouderd?
Ik geloof dat ik hem al deze bezwaren, die nu zo zichtbaar, zo tastbaar zijn, toen niet
eens had k u n n e n zeggen om de eenvoudige reden dat ik als een staande jachthond
die met ogen en oren zijn horizon afzoekt, gehypnotiseerd zou zijn geweest door de
spontane, absoluut ongekende schreeuw waarmee die Tweede Symphonie begint,
en die haar maakt tot een onverwoestbaar moment in de geschiedenis van ruimte en
tijd, dat immer zal duren, ook al wordt deze symphonie nooit meer ‘gespeeld’. Willem
Pijper sprak daar de grote benauwenis uit, en tegelijk de verwachting van een
universum, dat ieder onzer tussen hoop en vrees met zich meedraagt in zijn binnenste.
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Wat Pijper gewaar werd was buiten alle proportie met iedere geschiedenis uit het
verleden. Hij had de moed om de verschrikkende seconde dezer ervaring vast te
leggen in een teken van klank. Wie durft dat vandaag? Waar is er iemand der generatie
van 1940 die door een gelijk waagstuk wordt getrokken?
Waarom Rafael Kubelik zijn zinnen zette op deze Tweede Symphonie van Pijper
kan ik niet eens gissen. Natuurlijk had Van Beinum het moeten doen en al sinds lang.
Dat Kubelik dit ondernam, dat hij het grote werk na dertig jaren van stilte tot spreken
bracht (en zó aangrijpend) is een daad, des te bewonderenswaardiger omdat hij
vermoeden kon dat zij in de huidige conjunctuur weinig succes zou krijgen, een daad
die we eren, omdat elke biographie van Pijper haar zal moeten vermelden.

Een test en een toetsing voor muziek
Het was omstreeks 1914 dat enkele jonge muziekgeleerden een poging begonnen
om het gehele verloop ener compositie voor te stellen in de vorm van een grafische
lijn, zoals men dat doet in vele andere takken der menselijke bedrijvigheid. Een groot
boek van twee Zwitsers, Lucien Bourguès en Alexandre Dénéréaz, getiteld ‘La
musique et la vie intérieure’, proeve ener psychologische geschiedenis der muzikale
kunst, verschenen in 1921 te Parijs en te Lausanne, behelst een merkwaardige serie
van zulke ‘statistieken’, die een periode bestrijken, welke gaat van de vroege
middeleeuwen tot aan de toenmalige hedendaagse tijd.
De auteurs noemden hun tabellen ‘dynamogenische curven’ en vatten daaronder
alle elementen samen (de melodische, de harmonische, de rhythmische, de
instrumentale, etc.) waarvan een musicus zich bedient bij het maken ener compositie.
Omdat hun schema's wegens de complexiteit der optredende factoren slechts
benaderend konden zijn, niet mathematisch, niet objectief maar enkel subjectief, en
dit voorshands wel zullen blijven, hebben de zeer nauwgezette, wetenschappelijke
schrijvers er geen theorie op durven vestigen, en zelfs niet de geringste conclusie
eruit willen afleiden. Inderdaad, zolang het apparaat ontbreekt dat dergelijke affectieve
interpretatie-curven even automatisch en betrouwbaar registreert als een barometer
en de dozijnen toestellen waarmee men een raket afschiet, om de stratosfeer te
verkennen, zal elke grafische figuur van de toedracht, van het gebeuren, van het
dynamogenisch effect ener muziek betwistbaar zijn, approximatief.
Dit is vermoedelijk de reden waarom een goed idee, voor de helft intuïtief, voor
de andere helft ontsproten uit de ervaring, in vergetelheid raakte en niet groeide tot
praktische toepassing.
Tegenwoordig, nu de componist volstrekte vrijheid verkreeg om onverschillig wat
te schrijven, onverschillig hoe, tegenwoordig, nu zowel hoorder als componist elk
criterium verloren, zal de onfortuin, welke de muzikale diagrammen ten deel viel,
nooit genoeg kunnen worden betreurd. Zij missen de absolute zekerheid. Ja, en daarop
mag ieder zich beroepen die zij hinderen, omdat hij hun getuigenis wellicht zou
hebben te duchten. Maar niemand die de curvaturen onderzoekt, welke Lucien
Bourguès en Alexandre Dénéréaz tekenden van een dertigtal gerenommeerde
composities, en die zijn eigen bevindingen vergelijkt met de gegeven grafieken, zal
ontkennen, dunkt me, dat die schema's een hoge graad van waarschijnlijkheid
aantonen, al zijn ze in strikte zin niet bewijsbaar. Ik geloof eveneens dat niemand
aan die lijnen, ofschoon zij ieder haar eigen weg volgen, ondanks schijnbare
grilligheden in haar banen, een zekere logica kan ontzeggen. Die logica is individueel.
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Doch niettegenstaande enkele onzekerheden is zij begrijpelijk in haar stijgingen,
haar dalingen, korte of lange, in haar golvingen, haar brekingen, langzame of snelle,
haar stilstanden, haar laagten en hoogten. Die lijnen beschrijven een innerlijke, door
woorden niet te definiëren gedachtengang, waarvan zij de eigenschappen, de
eigenaardigheden zichtbaar maken. Men kan die gedachtengang beoordelen in elk
zijner ontwikkelingen, in elk zijner nuances. Weliswaar vertolkt de curve niet zijn
inhoud. Maar zij verschaft een duidelijk beeld omtrent de mate van redelijkheid, van
aannemelijkheid zijner bewegingen. En juist vandaag, aangezien alle wetten voor
de componist werden opgeheven, aangezien ieder doet gelijk hij verkiest, aangezien
er geen spoor van test overbleef van goed en slecht, zou zulk een grafisch schema,
bij volledig gebrek aan norm, kunnen dienen als laatste maatstaf en proef. Voor de
dirigent, voor de criticus, en niet minder voor de componist zelf, die een verhaal,
een geval te ordenen heeft, dat, hoewel het zich afspeelt in het onformuleerbare, een
minimum van congruentie moet bezitten in de onderlinge samenhang der opgeroepen
krachten, een minimum van redelijkheid in het dynamogenische, om waarde te
hebben.
De herinnering aan deze dingen rees sterker dan gewoonlijk bij me op onder het
luisteren naar het Concert voor Orkest van de Zweed Hilding Rosenberg, dat Kubelik
hier bracht als noviteit. Het voornaamste wat wij ervan kunnen leren is, hoe het niet
moet. Wijl over smaak niet te twisten valt, kan ieder die wil zulk een muziek
verdedigen, want zij werd vervaardigd volgens de trant van honderd andere, niet
beter en niet slechter. Behalve de accoorden (schel, eenvormig, meestal onexpressief),
en behalve het instrumentale coloriet (kaal, droog, dor, hol, zelfs in het bizarre; die
combinatie b.v. van solo-viool, fluit, trompet, bazuin en harp), blijken alle overige
bestanddelen (rhythme, melodie, gebaar, frasering) ontleend aan de meesters der
achttiende eeuw. Op de koop toe imiteert Rosenberg ook hun optimistische vitaliteit.
Zoals honderd andere actuele componisten, die in 't gelid marcheren van Hindemith,
van Strawinsky, of van Roussel. En met de noten alleen zou ik nooit kunnen bewijzen,
dat zij met hun allen te zamen maar gewaarwordingen simuleren, welke men
leeghoofdig verstandelijke nonsens zou mogen noemen, zonder enig verband met
onze werkelijkheid, en dat Kubelik een uitstekende opwelling zou gehad hebben
door die compositie te laten waar zij was. Maar zodra ik mij dat ‘Concert voor Orkest’
denk als ‘dynamogenische curve’, zie ik de geldigheid van indrukken welke evenveel
bezwaren zijn. Dat schema trekt een lijn, waaraan geen touw is vast te knopen.
Voortdurend krinkelen alle strepen kris kras achter elkaar, alsof ze dol zijn, zonder
doel, en onophoudelijk de oorzaak vergeten van haar ontstaan. Een compendium van
zuiver cerebrale onzin, naar de manier waarop hersens draaien in slapeloze nachten.
Het zou ook dienstig zijn als men eens de dynamogenische curve noteerde van
het viool-concert van Jean Sibelius. Men zou dan een heel lange, vlakke lijn zien
verschijnen, met af en toe een heel kleine, vage rimpeling, eventjes maar een nauwlijks
merkbaar verheffinkje. Wij zijn daar in het immobilisme, in het quietisme, eigen aan
Sibelius. En men zou onmiddellijk beseffen hoe lomig, en hoe gevaarlijk, hoe
opiumachtig deze muziek, samengesteld uit alle banaliteiten van de sentimentele
mens, werkt op hoorders, even kranig als struisvogels, die hun kop steken in het
zand, om zich gerust en behaaglijk te voelen.
Sinds lang betreur ik daarom, dat de dynamogenische curve totnutoe nog geen
wetenschap werd en dat haast iedereen componeert alsof zij het nooit zal zijn.
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Adieu Monsieur Monteux?
Terwijl Pierre Monteux na een lange afwezigheid, weer de trappen afdaalde naar het
podium, sprong iedereen overeind zodra de beroemde dirigent in 't zicht kwam, en
begroette hem met ratelende salvo's van applaus, onder welk lawaai de massieve
contouren zijner kalme gestalte nog schenen aan te zwellen. Hij werd onthaald op
een tamtam die de grootste favorieten der wereld te beurt valt, en toen had er nog
geen noot geklonken.
Na het eerste stuk dat hij dirigeerde, de Tragische Ouverture van Brahms, een
zijner lievelingscomponisten, zaten de hoorders als uitgebluste, uitgeputte mensen,
die juist kracht genoeg overhouden om zich te verroeren. Na het tweede nummer,
de Harold-symphonie van Berlioz, toonde men een beetje herleving omdat er drie
solisten te bedanken waren, primo Klaas Boon, een zo voortreffelijk kunstenaar op
de alt-viool dat iemand onzer componisten allang een concerto voor hem had moeten
schrijven, vervolgens Monteux, en ten laatste, een tikje onverwacht, onze harpiste
Phia Berghout, die daar een begeleidende, niet moeilijke partij heeft. Ondanks zulke
pogingen om de zaal te animeren, bleef het rhythme der klappende handen lauw, en
zeulde maar wat door om tegen heug en meug zijn best te doen. Na de pauze ploften
Siegfrieds Rheinfahrt uit de Götterdämmerung en de Siegfried-Idyll, beiden van
Wagner, de andere lievelingscomponist van Monteux, als een baksteen in een berg
hooi. Het zijn nochtans fameuze dingen, deze stukken van de magiër, hoe men ook
denkt over Wagner, die zijn muziek ontwierp ‘Im Vertrauen auf den deutschen Geist’.
Tot slot kregen de amoureuze jubilaties van Tristan's voorspel en Isoldes Liebestod,
wier extasiërend effect vroeger boven elke onzekerheid verheven stond, niet meer
dan een gematigd succès d'estime, dat werd aangelengd wijl niemand gaarne scheiden
wilde in een stemming van desillusie waaraan men nauwelijks kon geloven.
Aldus verliep die heet verlangde Donderdagavond, begonnen met enthousiaste
verwachting, opgezet als een feestviering der romantiek en haar passies, naar welke
iedereen vandaag nog heimelijk snakt. Wijl ze iets goeds hadden, ondanks haar
overdrijving, iets bemoedigends, iets opwekkends, dat sindsdien langzaamaan
verdween. Iets dat men niet kan ontberen, niet kan missen, stellig niet onder het
luisteren naar muziek: die vreemde, bijna bovenaardse gloeiing in ons binnenste, die
zonderlinge belofte dat het wonderlijkste, het onmogelijke in ons bereik ligt, ofschoon
het leven saai is en dor. Om onze zwarigheid af te schudden, om aan te vuren tot
nieuwe moed, om altijd te verjongen, maakten die kunstenaars hun werken. Zonder
enige twijfel bedoelden zij dat zo. Zelfs als zij zich bedotten. Zelfs als zij verzeilen
in het extravagante, zoals Byron, zoals Berlioz, voor wie de opstandigheid van Child
Harold dagelijkse waarheid is geweest. Waarom dacht ik dan, terwijl ik Monteux
die verbeeldingen zag dirigeren, aan de verzen van Kloos, waar een vuur nog even
flakkert in zijn laatste gloed alvorens gans gedoofd te zijn, waarom dacht ik aan
romans van eertijds, waar de prima donna opeens haar stem verliest?
Hij had niets overgehouden van die laaiende brand. Niets van de woeling der vlam.
Niets van haar begerigheid. Niets van haar angst, niets van haar ongedurigheid, niets
van haar drift, niets van haar opwinding. Niets van de duizeling tot waar zij moet
meeslepen bij Wagner; niets van de zoete onlust, de machteloze wanmoed, die het
teken is van Brahms; niets van de vertederde terugblik naar het verleden, van het
wanhopige grijpen naar een strohalm als men verdrinkt, wat typisch is voor Berlioz.
In de directie van Monteux was ongeveer de vereiste gang. Daar waren ten naastebij
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de geschreven noten, hoewel niet altijd zonder slordigheden. Doch alles gebeurde
op een plan van het aartsbekende, van het automatische, het aangeleerde, en alsof
Brahms, Berlioz, Wagner, (drie antagonisten) hun diverse muziek uit dezelfde impuls
hadden te voorschijn gebracht, ja om het drastischer te zeggen, uit hetzelfde vaatje
getapt. Geen der drie had zijn eigen horizon, zijn eigen toon, zijn eigen accent, zijn
eigen zenuwen, zijn eigen innerlijk signalement. Terstond hebben de paar duizend
hoorders instinctief bemerkt wat er ontbrak, en wat er schortte. Het kwam voor mij
niet helemaal onverwacht, maar ik ging toch weg met de hoop dat hij zich de volgende
Zondag zou herstellen. Want het is oneindig aangenamer te mogen loven dan te
moeten laken.
Welnu: na het tweede concert kan niet langer betwijfeld worden dat sinds zijn
afwezigheid Pierre Monteux zich ontwikkelde in een lijn die niet bevorderlijk is voor
de muziek.
Van buiten beschouwd blijkt dit reeds uit het gebaar en de mimiek. Zijn directie,
welke altijd eenvoudig was, versoberde zich nog meer. Daarin zou voordeel en nut
kunnen liggen, als de beperking voortsproot uit een behoefte aan verfijning of
verdieping. Hier echter wordt zij veroorzaakt door een vereenvoudiging der reflexen,
door een uitschakeling van de factoren - (fantasie, mobiliteit der gevoelens, aandacht
voor schakeringen) - waar de reflexen hun oorsprong vinden. Die beknotting wordt
vooral zichtbaar door de linkerarm. Hij doet bijna niets meer dan uniform meezwaaien
met de rechter. De hand mimeert af en toe nog de geste van afdempen, markeert bij
wijlen een rhythme, een pizzicato, een inzet, doch gewoonlijk overbodig, routineachtig
en zonder inventie. De rechterarm behield zijn soepelheid; het tempo vertraagde niet
(integendeel; het versnelde eer) maar ook deze bewegingen hellen over (sterker dan
vroeger), naar het stereotiepe, het machinale.
Van de binnenkant bekeken zijn de symptomen der revolutie waarheen Monteux
zich richt veel belangrijker, doch lastiger te definiëren. Het verschijnsel zou kunnen
worden samengevat in de ietwat rudimentaire formule, dat Monteux vandaag nog
slechts geleid wordt door de idee om alle muziek precies en uitsluitend te vertolken
gelijk zij geschreven staat. Dus zonder voldoende oplettendheid voor de gevoelens
waaruit een muziek geboren werd, en zelfs zonder enige attentie voor de nuances,
de schaduw- en licht-wisselingen, de varianten in de intonaties der gevoelens, welke
de componist uitdrukt. Dus alles erg globaal, in grote vlakken, meestal met de borstel
geschilderd, zeer zelden met het penseel, zonder zorg voor de détails, de kleine
voorzichtigheden ener emotie, die dikwijls essentieel zijn, omdat zij nauwkeurig het
kloppen aanduiden van een hart, de fijnste reacties der zenuwen, de werkelijke
gesteltenis van de kunstenaar terwijl hij schiep. En voor ieder componist dezelfde
methode: ongeacht hoe hij ‘besnaard’ is. Alle meesters gemouleerd naar hetzelfde
model.
Volgens de letter gekeurd, volgens tittel en jota, bleef Monteux in 't algemeen
onaanvechtbaar. Van zijn techniek, zijn paraatheid, zijn scrupuleuze exactheid ging
bijna niets verloren. Maar de geest raakte hij kwijt. Hij zal misschien denken dat ‘de
geest’ van een musicus vaag is en ondefinieerbaar. Hij vergist zich daarin. De ‘geest’
van Beethoven, de ‘geest’ van Haydn, de ‘geest’ van Wagner is even verschillend
en kan door middel van de elementen hunner muziek even gemakkelijk omschreven
worden als de ‘geest’ van Jean-Jacques Rousseau, van Voltaire, van Schopenhauer.
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Er bestaat geen praktischer manier om alle muziek te vermoorden dan door haar in
abstracto, in vitro (onder glas) te spelen, zonder persoonlijk medevoelen,
wetenschappelijk, gelijk zij geschreven staat. Ieder wordt daar aan ieder gelijk. Wij
verlaten dan de bloeiende domeinen van het leven. Wij betreden dan het rijk van de
dood waar alles nul is en eender. Alles genoteerd, en onveranderlijk, voor dezelfde
prijs en zonder kans op winst.
Monteux moge zich niet verwonderen dat wij deze devaluatie afwijzen. Wij zijn
immers nog levend, en bijgevolg verzetten wij ons tegen die verzoeking van de
geringste inspanning. Wij zijn nog levend en weigeren daarom te voelen en te doen
alsof alles reeds afgestorven is, onveranderbaar gefixeerd gelijk een mummie in haar
balsem en in haar windsels.
Het heeft geen zin om de individuele hartstochtelijkheid van Berlioz, van Wagner
en zelfs van Brahms uit te wissen. Zij heeft bestaan en wil duren. Probeer eens om
een sonate van Mozart te spelen met dezelfde gespierdheid en rompstand als de
Appassionata van Beethoven! Of omgekeerd. Het heeft geen zin om de tweede
Symphonie van Vincent d'Indy voor te stellen als een theorema, waar voortdurend
de proef geleverd wordt op de som. D'Indy was een architect, maar niet verstard tot
steen en niet zodanig gevangen in een dwangbuis van recepten. Het heeft geen zin
in de Symphonie espagnole van Lalo - met een dunne toon, een courante expressie
en zeer virtuoos voorgedragen door Ida Haendel - al het eigenlijk spaanse, al het
frenetieke van de Spanjaard te verdoezelen en glad te strijken. Het heeft geen zin om
La Mer van Debussy uit te beelden als een kleurige maar cerebrale opbouw van
thema's, van Brahmsachtige academischheden en totaal te vergeten dat Debussy uit
‘de school’ kwam van Baudelaire, Verlaine en Pierre Louijs. Het heeft geen zin om
heel de impressionistische sensitiviteit weg te vagen uit dat orchestrale poëem.
Wij waren talrijk die zo primitief, zo prehistorisch over deze zaken dachten, omdat
wij ze nog als levend willen ondervinden. Al waren wij de laatsten op aarde, wij
zullen moeten zeggen, met spijt, Adieu Monteux, wanneer hij verschrompelt tot de
mogelijkheden van een perfecte robot, en daarbij blijft. Want nu of nooit (op zijn
78ste), evenals Titiaan, als Michel Angelo, als Verdi, als tutti quanti, heeft hij te
bevestigen een kunstenaar te zijn en geen mechaniek, ondanks de jaren.

Der Freischütz
Voor wie geen bezwaar had tegen het stuk zelf van Friedrich Kind en Carl Maria
von Weber, en niets tegen de omlijsting, de belichting waarin het gezet was, viel
veel te waarderen bij Der Freischütz van de Ned. Opera.
Hiermee bedoel ik: wie geen hinder had van een enerverend lijzig tempo dat maar
niet vooruitkwam, en van de eindeloos uitgesponnen rusten waar geen pink verroerde;
wie geen last had van de onbedaarlijke ernst waarmee een onnozel bakersprookje,
en een holle, opgeblazen tekst werd opgediend als hoge kunst en poëzie! wie niet
enige moeite had met de ellenlange parlando's in 't Duits, gereciteerd op de
onsterfelijke theaterdeun van het verleden, en met al die lievige, sentimentele, preutse,
schalkse, fidele melodietjes welke de boezem vertederd hebben onzer
betovergrootmoeders en haar keukenmeisjes; wie dat allemaal gemakkelijk opzij
schoof, genoeglijk verwerkte, die kon tevreden naar huis gaan, vol bewondering over
wat hij te zien en te horen kreeg.
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Het eerste hoofd dan waarop men een lauwerkrans zal willen leggen, is de spierwitte
kruin van Karl Elmendorff, de dirigent. Ja, niettegenstaande zijn onhoudbaar slepend
en temerig tempo, dat voortdurend tegen de draad inging van Weber, van zijn muziek,
zijn opgewonden tijd, zijn spookverhaal.
Maar in dat lome, zware rhythme van vertraagde film was alles uitstekend. Haast
zou ik durven zeggen perfect. Ik weet niet hoe hij werkt met het orkest. Doch de
resultaten zijn verrassend, verwonderlijk, tien-, twintig-maal beter dan met alle
overige gast-dirigenten van de Ned. Opera, Krips incluis. En dat alleen telt, ook al
zou een foto mij Elmendorff kunnen tonen naast Hitler, arm in arm. Ik heb
pianissimo's gehoord van ons opera-orkest die mij verbaasden, want niets is zo
moeilijk, en waarop het meest virtuoze orkest der wereld zich zou mogen roemen.
Er zijn in de Freischütz veel instrumentale solo's. Bijna ieder heeft er een kans om
uit te blinken, en meestal op een gevaarlijk moment, als in een circus wanneer de
acrobaat zijn leven waagt. Waar de hele indruk afhangt van een nietigheid. Dikwijls
de hoorns, af en toe de hobo, meermalen de clarinet en de violoncel, soms de fagot.
Ieder op zijn beurt speelde onberispelijk, dit wil zeggen in volkomen harmonie met
de situatie, muzikaal en technisch proper tot in de détails. En misschien zal Krips
mij niet geloven, als hij dit toevallig leest, Krips die zich uitslooft met heel wat minder
nut. Maar 't is zo. Schijnbaar zonder inspanning transformeerde Elmendorff het orkest
der Ned. Opera tot een ensemble van hoge klasse. Dat kan een paradox lijken, en
voorbijgaand, doch hij heeft het klaargespeeld, en ik geef mijn impressies als iemand
wiens vooroordelen verdwijnen zodra hij zich bevindt tegenover werkelijke muziek,
- ook al is zij langzaam en vermoeiend.
Hierna heb ik een dubbele tirade van lof te zwaaien naar Emil Preetorius, de ontwerper
van de décors en de costumes, en Georg Hartmann, de regisseur. Beiden zijn
kern-duits en bezitten een echt-germaanse inborst. Hun uitgangspunt is geweest om
Der Freischütz gans te dompelen in een atmosfeer van woud, gelijk niet enkel de
dichters der romantiek, maar ook de middeleeuwers die gezien hebben, het woud
bijv. waar Dante zijn drievoudige reis begint. Ik betwijfel sterk of dit grond-idee ons
ligt. Wij kennen geen wouden welker boomstammen strak opstijgen als de pijlers
van kathedralen, en waartussen schimmen dwalen. Wij kennen slechts polders, wijde
vlakten van helder groen land en kleine, schrale bossen. Ik betwijfel zelfs of de
Duitser van heden nog een deel zijner psychische vorming dankt aan invloeden van
een plantenrijk dat meer wortelt in de bovennatuur dan in de zandbodem. Door alle
wouden en bossen van Europa rammelen en razen vandaag jeeps, tanks, auto's en
vrachtwagens. Het legendaire, fabelachtige woud, met zijn tover en tovenaars,
vervaagde sinds lang. Het werd een historische fantasie, een letterkundig thema. In
een hedendaags bos is alles denkbaar, alles mogelijk, behalve juist dat er uit een
boom de welbekende stem galmt van Louis van Gasteren; alles kan er gebeuren
behalve juist dat simpele vertelsel van een jager die te middernacht daar met behulp
van de duivel kogels gaat gieten welke hun doel nooit missen. Doch wie het
mythologische gezichtspunt vanwaar Preetorius zijn décors verzon, eenmaal aanvaardt,
zal wellicht meteen bevattelijk worden voor de suggestie van een oud motief dat alle
ruimte laat voor de ontplooiing ener prettige en aandoenlijke muziek.
Te midden van dit synthetische en symbolische woud met zijn onzichtbare vangarmen,
circuleren de spelers ongeveer als bezoekers, als toeristen, die weinig meer
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consistentie hebben dan de spoken welke er dolen door de maneschijn, en wier huis
wel gebinten heeft van stevige balken, maar geen wanden en geen dak.
Ook dat is natuurlijk allegorisch bedoeld, en men moet het nemen zoals het is. De
toeristen zelf werden traditioneel uitgedost gelijk men ze eertijds ontmoeten kon op
de plaatjes welke de vertellingen illustreerden van kanunnik Schmid, ja, Johann
Christoph Schmid, geboren te Dinkelsbühl in 1768, en auteur van beroemde
kinderverhalen. De vaderlijke, brave houtvester Kuno. Zijn dochter Agathe, model
van reine kuisheid. Het springerige, dansende Ännchen, nog te jong om het zover
gebracht te hebben tot antieke vrijster. Kaspar, de jagersgezel die op het slechte pad
is. Max, zijn collega die veel zin heeft om af te wijken van de weg der deugd, en
stroper te worden misschien, maar die gered wordt door de onschuld zijner juffrouw.
De zwierige Boheemse vorst, iemand die van de prins geen kwaad weet. De ascetisch
uitgemergelde kluizenaar, statig als een paus, die zijn zegen geeft en vergiffenis
schenkt aan het boetvaardig schaap, met plechtige accoorden, waarvan alle volgende
componisten (Der Freischütz dateert van 1821) zich zullen bedienen bij dergelijke
populaire aangelegenheden.
Hoe ik over zulke gevallen ook denk, ik wil gaarne erkennen dat er zeer goed
gezongen is. Ofschoon de rol van Max niet hoort bij het emplooi en het temperament
van Frans Vroons deed hij op zijn best alsof. Men kon Greet Koeman verwarren met
verschillende personnage's van Wagner, wegens haar costumering als Duitse maagd,
doch haar stem overwon, ondanks het cliché waarin zij gedwongen wordt. De boze
Kaspar van Broecheler was als zanger uitmuntend, en als acteur zo realistisch (vooral
terwijl hij vuurtje stookte om de kogels te gieten die treffen) dat ik me bijna liet
bedotten door zijn hocus-pocus. Alle overigen navenant. Zeer goed. Maar eigenlijk
interesseerde enkel Louise de Vries (Ännchen) omdat zij uit de band sprong als het
enig levend creatuur, en toch niet beter zingend dan gewoonlijk.
Per slot ben ik buitengewoon benieuwd naar de weerklank welke bij het
Nederlandse publiek gewekt zal worden door een voorstelling van Der Freischütz,
die men niet zonder reden mag beschouwen als een bescheiden en haast onmerkbare
poging om ons volk terug te voeren in een germaans familie-verband, dat verbroken
werd. Redelijkerwijs moet die pikante opzet tot hergermanisering uitlopen op een
fiasco.
Ten laatste zou ik dan wel op een cent na willen weten, hoeveel zo'n zonderlinge
daad ons kost, die waarschijnlijk onbewust werd ondernomen met de wens om het
répertoire uit te breiden, te ‘verrijken’. Maar die afzwenkt naar de lijn ener
geschiedenis welke wij niet meer volgen.

Muziek van Carl Orff
Al een tijdlang lopen er geruchten over Carmina Burana, cantate van Carl Orff, die
meer dan gewoon merkwaardig zou zijn. Een witte merel in de hedendaagse toonkunst.
Doch volgens gebruik gaven de beschrijvingen geen helder beeld van de
compositorische inhoud ener muziek, die een triomf scheen te beginnen. Om ons
een zakelijk begrip erover te vormen moesten wij wachten, tot Paul Hupperts en het
Utrechts Sted. Orkest dat reeds befaamde werk te Amsterdam uitvoerden op een
concert van de Kunstkring.
Eindelijk kennen wij dan de Carmina Burana. Het is een compositie voor groot
en klein koor, afgewisseld door solo's van baryton, tenor en sopraan, met begeleiding
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van een normaal orkest, waaraan twee piano's en de courante slaginstrumenten zijn
toegevoegd. De cantate dateert van 1936. De titel werd ontleend aan een codex die
zich vandaag in de Münchener Staatsbibliotheek bevindt. Vroeger behoorde hij aan
het Beierse klooster Benedictbeuren. Het manuscript bevat een verzameling van
wereldse liederen over Geluk, Fortuin, Liefde, Leven, Lente, Rampspoed,
opgeschreven tegen het einde der dertiende eeuw door studieuze monniken, wier
bloemlezing genoemd werd naar hun abdij - Carmina Burana -, wat de moderne
literatuurvorsers vertaalden als ‘Beurener Lieder’. Van de meesten copieerden de
paters enkel het gedicht, deels in kerklatijn, deels in middeleeuws Duits. Bij sommige
verzen noteerden zij ook de melodie, maar in ‘neumen’ zonder lijnen, het oudste
muziekschrift dat toen hier en daar nog gebezigd werd voor kerkzang. Dus zonder
aanwijzing van rhythme en toonhoogte, dus onontcijferbaar.
Carl Orff, geboren in 1895 te München, en er heden nog woonachtig, kreeg daar
gedurende zijn levensloop alle kansen, alle aanleiding, om de muzikale tolk te worden
van zijn tijd. En wanneer hij hiernaar had willen trachten - rechtstreeks of langs een
omweg - dan boden de 22 gedichten die hij koos uit de vermaarde codex hem daartoe
ruimschoots de gelegenheid. Juist omdat hun poëzie zeer elementair is, zich meestal
beperkt tot de algemene formules der rhetoriek en elk persoonlijk accent ontbeert,
vergunt zij even veelsoortige intonaties als zij mensen ontmoet die haar bezielen met
de tintelingen van hun eigen gemoed. Ook het pessimisme waarmee de ‘Beurener
Lieder’ gekleurd zijn, blijft theoretisch constaterend, getuigt niet van enige individuele
ervaring of getroffenheid bij de dichter, niet van enig milieu, klimaat, landschap, en
laat alle interpretaties toe welke een lezer zich daarbij verzint. Een chinese, een
griekse, een perzische, een hindoese, een klassieke, een romantische, en zelfs een
actueel europese. Dit is het gemak en het nut dat een dode taal en formalistische
gedichten verschaffen aan een componist. Hij mag ermee handelen naar hem belieft.
De klank die Carl Orff hoorde en legde in zijn Carmina Burana kan volks genoemd
worden, op voorwaarde dat wij eerst aanduiden wat wij onder dit woord verstaan.
Volks in de kunstmatige zin, die goed of slecht kan zijn, doch nergens als
werkelijkheid bestaat. Dus niet volks gelijk tegenwoordig het volk, uiterlijk of
innerlijk, buiten of thuis, reageert op de primaire kwesties, welke in de Carmina
Burana worden besproken en berijmd. Die huidige reacties werden bijna onzichtbaar
omdat ongeveer niemand (in de officiële kunst althans) er aandacht voor heeft, of
wel ze minacht. Orff's klank is dus volks gelijk een intelligent componist vandaag
op een dozijn manieren en uit diverse ingrediënten, vergaard door studie, een muziek
kan construeren die de eigenaardigheden nabootst, fingeert van een collectief geluid,
van de zang ener menselijke gemeenschap.
Als uitgangspunt voor zijn methode van volkse klank nam Orff 't kinderlied. Niet
gelijk het onderricht wordt op school. Maar zoals jongens en meisjes het sinds
oertijden van elkaar leren, wanneer zij schommelen, wiegen, krijgertje spelen, kaatsen,
een les opzeggen, of wat anders. De deuntjes die daarvoor dienen, draaien nauw rond
om een zelfde toon en op een onveranderlijk rhythme. Dat wentelen en weifelen rond
dezelfde toon kan gemakkelijk naar boven en naar beneden worden uitgebreid (ten
minste sedert wij een georganiseerd muzieksysteem bezitten) en het resultaat is dan
altijd een antieke, middeleeuwse gamma. Het rhythme daarentegen blijft in beginsel
onveranderbaar. Zelfs als twee of drie verschillende rhythmen zich verstrengelen,
behoudt elk zijn oorspronkelijke beweging.
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Ook bij Orff blijkt dit type kinderlied wel melodisch verruimbaar, doch niet
rhythmisch. Voortdurend verloopt de muziek alsof de impuls waaruit zij ontstaat,
gevangen zit in de eerste stuwing, die, ofschoon zij doorgaat, niet van haar plaats
komt. Er ontbreekt in het onderbewustzijn van de maker een minimum dosis vrijheid
in voelen, denken en fantasie om het idee dat hem gewerd tot ontwikkeling te brengen.
Hij heeft enkel de macht om de drift van zijn idee te versterken. Hij geraakt zelden,
misschien nooit, tot het stadium der beredenering van een hartstocht. Zowel het
psychische als het intellectuele deel zijner vermogens functionneert tussen besloten
grenzen, alsof zijn groei, zijn evolutie de phase van het kind niet overschreed.
In deze afgebakende omtrek werkt Orff met de zekerheid, de onfeilbare hand van
een meester. Wat hij zingt is nooit infantiel, nooit pueriel; nooit schattig of snoezig,
nooit gelikt. Het is overal juveniel; jeugdig, lenig, los, elastisch, rank, open en frank,
ook waar het ruig en hoekig wordt; in het sensitieve, in de melancholie, en tot in het
beklag, bewaart het steeds een bijklank van verheuging, als de verwachting van een
lach. Een menigte schakeringen zijn achter deze termen denkbaar, en ik had de
impressie dat Orff geen enkele vergat, dat geen enkele hem mislukt. Soms kan men
er stijgen tot de lyrische extase, zoals in die ene subtiele regel van het twintigste lied:
‘Allerliefste, ik ondergeef mij helemaal aan jou’ (Dulcissime, totam tibi subdo me),
waar een ogenblik het verrukkelijkste meisje aller werelden schijnt te juichen; of
zoals in het magnifieke koraal dat daarop volgt: ‘Wees gegroet, allermooiste’, waar
het orkest echoot alsof die jubeling van verliefden weerschalt tot aan de einders van
de ruimte.
Ja, ziehier muziek. Het enige wat mij daar nog hindert, is, dat ik bij de aanhef
reeds voorzien kan hoe alles verder zal gebeuren, en dat onmiddellijk na haar aanvang
de verrassing, de opgetogenheid geremd wordt omdat zij niet vermeerdert en stokt
in het moment harer vreugde. Datzelfde venijn van teleurstelling, van ontgoocheling
bedierf al het vorige, en ook het slot (een herhaling van het begin) omdat men telkens
te vroeg wist hoe elk lied voortzetten zou en eindigen: als een geïdealiseerd
aftelrijmpje, en opgezegd in een verleden tijd, waar ons binnenste, ons eigenste ik,
sedert lang niet meer meespeelt.
Uit elk dezer bevindingen kan worden afgeleid dat het probleem der hedendaagse
melodie (sinds Debussy het urgentste en van vitaal belang voor de toekomst der
muziek) door Orff niet werd opgemerkt en aangeroerd, laat staan opgelost. Hij grijpt
terug naar het historisch betitelde ‘gregoriaans gezang’, zonder de substantie ervan
noemenswaardig te variëren, te verrijken. Van de syllabische, strak gerhythmeerde
recitatie, welke in de ‘Carmina Burana’ domineert, en ook van het volkse, leverde
de oude en nieuwe geschiedenis menig model, dat bij Orff voornamelijk een typisch
aspect verwerft, wijl het eenzijdig en haast monomanisch wordt uitgebuit. Zijn
harmoniek, zijn orkestratie klinken helder, welluidend, onconformistisch, gematigd
modern, natuurlijkerwijze aangepast bij de situatie, doch behelzen geen definieerbare
persoonlijke karakteristieken. Technisch beschouwd brengen de Carmina Burana
geen ontdekkingen, en ik geloof evenmin dat zij geheimen verbergen die bij ieder
nader toeluisteren zich onthullen als een soort van interne activiteit welke nimmer
afneemt, en die de kern is van het duurzame kunstwerk.
Ondanks, of wegens zulke bedenkingen heeft Orff's cantate mij geboeid als een
uiting der verscheidene geestesstromingen, welke het Duitsland doorkruisten en
modelleerden van Hitler en Goebbels. Te meer interesseerde mij die muziek, daar
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ik veronderstellen mag (tijdens de oorlog werden de Carmina Burana te Amsterdam
opgevoerd in toneel-vorm), dat Carl Orff de gunsten genoot der ideologen van het
Nazisme. Niettemin acht ik zijn Cantate de levendste manifestatie van muziek die
ons sinds jaren uit het buitenland bereikte. Maar haar stijl lijkt mij niet het geringste
uitzicht te openen op evolutie en verspreiding, want ik kan mij niet verbeelden dat
een belangrijk part der mensheid ooit zo zal zingen, als volwassen kinderen,
gedresseerd tot volleerde marionetten, wier echtheid schijn is.
Door Corry Bijster, Herman Schey, Gerard Honig (die een curieuze falset-tenor
treffend weergaf), door het Utrechts Orkest en Toonkunstkoor, het klein koor van
de radio, en door Paul Hupperts als dirigent werden de Carmina Burana zeer goed
begrepen en vertolkt met een aanzienlijk succes.

Componisten
Het prachtigste en zeldzaamste dat wij in de afgelopen weken te horen kregen, was
ongetwijfeld het credo uit de ‘Mis zonder naam’ van de oude Ockeghem, gezongen
door het koor van Felix de Nobel.
Heel dat machtige brok muziek draagt het zegel der genialiteit, en het is zo
merkbaar, zo uniek tegelijk, dat men meent het te zien, te betasten onder het luisteren.
Als een lesoefening van catechumenen laat hij door de tenors de twaalf artikelen
opzeggen, opdreunen, van het symbolum der apostelen, en hun hardnekkig, fanatiek
psalmodiërende recitatief omlovert hij met een stralende krans van melodieën welke
op een ander plan, uit een andere sfeer, een zelfde overtuigdheid uiten in de spraak
en met de vervoering van hemelse stemmen. De indruk dezer verstrengeling van
twee onenige werelden is overweldigend. Eerst weet men niet wat er gebeurt, gelijk
wanneer men onverwachts in een groot rumoer komt, of in een bliksemend schijnsel.
Allengs raakt men gewend aan zijn verbaasdheid en begint men te onderscheiden.
Aan de ene kant dat ijverig, eentonig getater der eenvoudigen. Het doet er niet toe
wat zij zingen, noch hoe, dermate is het klaarblijkelijk dat zij zingen uit de overvolheid
van een goedwillig hart. Aan de andere kant de bruisende koren van cherubim en
seraphim, van tronen en dominaties, tegenover welke die simpele mensen geen
millimeter wijken, tussen welke zij langzaamaan hun zekerheid bewijzen, bevestigen
met een onverstoorbaar gemoed, en boven welke zij zich ten laatste uitheffen, alsof
Ockeghem te kennen wilde geven dat zij de voornaamsten zijn, de schare aan wie
het Koninkrijk beloofd werd. Dit duurt juist lang genoeg om uit te dijen tot verder
dan de aarde, en te leiden tot het centrum, waar de beweging aanvangt. Inderdaad:
Ockeghem is een der weinigen met wiens geest een componist vandaag zou moeten
willen concurreren. Hij is een der zeer weinigen die de letters van ‘geloof’, van
‘credo’, omzette, transformeerde in zuivere, weldoende, onberekenbaar machtige
energie. En ik houd het voor een gunstig teken, dat zovele hoorders die hoge gedachte
spontaan sympathiserend konden vatten en beleven. Want zulk een werk (evenals
elk ding) openbaart zich in verband en door middel van iemand. Maar ook ieder die
blijkt te begrijpen, openbaart zich in evenredig verband met een zo goddelijk werk
en een zo verheven bedoeling.
Muziek van zo grootse opzet is er nog niet veel gecomponeerd tijdens de eeuwen
sinds men noten schrijft, en het is mogelijk dat sommigen, die oog in oog
geconfronteerd werden met het volmaakte, met het absolute, al wat zij daarna
ontmoeten, vriendelijk ondergaan, zelfs schatten en waarderen, maar toch nooit meer
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werkelijk waarachtig kunnen verlangen en beminnen. Dit is het onfortuin der meesters.
Alles wat hen niet evenaart, doen zij onvrijwillig te niet. Menigeen die zij overtreffen,
voelt zich instinctief geneigd om hen te ontwijken, te loochenen zelfs, want de kleinen
putten hun kracht waar zij kunnen, en volgens hun aard. Dit is ook het onfortuin van
de eerlijke criticus, die zich op een onvergetelijk moment in het zand geworpen ziet
door de grootheid van een meester. Naar welke maatstaf moet hij voortaan oordelen
als hij getrouw wil blijven aan zulke herinnering?
Ik zou dat kunnen vragen aan Frank Martin, van wie Ariels vier liederen en een
didactisch fragment uit The Tempest dezelfde avond werden uitgevoerd door De
Nobel. Martin schreef deze stukken ‘calliphonischer’ (zoals zijn landgenoten Bourguès
en Dénéréaz dat noemen), dan wij van hem duchtten, en tegen gewoonte klinken de
koren welluidend. Voor het moraliserende, zeer moeilijk te behandelen stuk uit de
3de scène van het 3de bedrijf (‘you are three men of sin’) vond hij door leitmotivische
herhaling van het woord ‘remember’ een oplossing, die ik bewonderd heb wegens
de aangrijpende, Macbethiaanse indrukken, welke de opgeroepen stem van het
geweten hier teweegbrengt. Doch daarmee vergeleken is het overige te neutraal
geïntoneerd, Ariel's liederen missen de zwevende luchtigheid van een sylphe, en het
geheel groeide niet tot de harmonische, architecturale proporties ener compositie.
Ook aan Oscar van Hemel en Jan Mul zou ik moeten vragen, welke norm zij
wensen toegepast: die van het ambacht of die van de schoonheid, die van het relatieve
of van het absolute? Het koor dat Van Hemel schreef op de Ballade des Pendus van
Villon is qua koor uitstekend gemaakt. In de muziek echter ontdekte ik geen spoor
van eigen visie op de tragische, realistische, schrikwekkende, schokkende, deerlijke
verzen, waaruit de componist niet het honderdste part van broederlijkheid en
schrijnend mededogen gehaald heeft, dat de dichter erin legde met behulp der woorden
alleen. Waartoe baat dan muziek? Bij de speelse teksten van Harry Prenen en Jan
Prins bedacht Mul wel een zeer guitige, zeer olijke en knappe stoffering van klank,
maar het grappige zwerft voortdurend in de huisbakken buurt van het Beetsiaanse,
dat een aantal onzer musici nog steeds beklijft, en waar niets ontbreekt, behalve het
sprankje poëtiserend vermogen, dat de banaalste dingen belicht gelijk ze zijn: het
laagste even onovertrefbaar mooi als het hoogste. Aldus deden Ockeghem, Obrecht,
Josquin, Lassus in hun schertsliederen, en Jan Mul weet dit. Ik zou hem willen bekeren
om het gewoonste te zien, zoals de middeleeuwers en elk groot kunstenaar uit het
verleden: tegelijk met het oog van een mens en het oog van een god, tegelijk in een
tijdelijke en in een eeuwige spiegel. Dan pas verwerven tonen waarde; en de macht
om ons tot begrijpen, tot resoneren op te voeren.
Zo gaat het in het vocale, het chorale. De zaken zijn niet anders gesteld betreffende
het instrumentale. Wanneer ik denk aan het voorbeeld dat aan iedereen gegeven werd
door de Nocturnes, de Après-midi d'un faune, door Iberia van Debussy, gelijk de
teruggekeerde Van Beinum hen horen liet, (over de nadelen zijner afwezigheid zal
ik later zeggen wat niet meer te verzwijgen valt) hoe moet ik dan oordelen over
‘Barbe-bleue’, symphonisch gedicht van Raymond Chevreuille, geschreven in 1949,
dat de Belgische dirigent Franz André hier introduceerde? Als vakkundig toonzetter
doet niemand onzer het beter. Maar als creatief getuige van wat interesseert, zet
Chevreuille ons vijftig jaar achteruit, niettegenstaande het modernisme zijner techniek.
Hoe kan iemand het in zijn hoofd krijgen om na Maeterlinck, na Dukas, na Bartok
zich te bemoeien met de enigszins overbodige mythe van Blauwbaard, wanneer hij
daarvan geen persoonlijke opvatting heeft? Hoe kan iemand vandaag nog onnozel
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genoeg zijn om Blauwbaard te symboliseren door een grommend barse bas-tuba en
zijn dames door een lieflijke viool? Dat geschiedt daar volgens de regels die de
beginneling leert op een conservatorium, op een academie, van oudsher. Maar geen
enkele techniek is in staat om dat artificiële en aartsbekende geloofwaardig te maken,
en in ons binnenste lachen wij zoetjes over een simpelachtigheid, waarvan de virtuoze
uitdrukking ons nochtans uitnodigde tot achting voor Chevreuille's werktuigkundige
bekwaamheid. Maar meer niet. En daarover struikelde ieder.
Datzelfde conservatorische en altijd retrospectieve academisme zag ik tieren op
de programma's van de twee concerten, waarmee de Nederlandse Vereniging voor
hedendaagse muziek een halve eeuw Nederlandse Kamermuziek meende te moeten
opdienen, tegelijk met het Amsterdams Kamermuziek Gezelschap, dat trachtte naar
een manifestatie van hetgeen in de hoofden onzer hedendaagse componisten zich
afspeelt. Het is bijna niet te geloven. Elk stuk had goede kanten. Maar achter elk stuk
ook doemde voor mij de schim op van Julius Röntgen Sr, naar de laatste mode
uitgedost of een beetje vermomd, doch overal direct herkenbaar. Hoe is 't mogelijk!
Men zal mij misschien zeggen dat critiek ‘opbouwend’ moet zijn. Ik probeer dat
sedert jaren. Ik doe mijn uiterste best om ieder die collega van mij is en die ik hoe
dan ook respecteer wegens zijn mogelijkheden, te lokken, te trekken naar de
gezichtshoek, waar sinds mensenheugenis de noten tekens worden van het leven, het
actuele leven onzer dagen. Waar niets ons spijt. Helaas, het schijnt mij niet te lukken
Maar als zij mijn bijval moeten ontberen, zij genieten een voorspoed en een succes
waarmee zij, vermoedelijk, zich tevreden voelen.

Aan Eduard van Beinum
Geen veertien dagen was hij uit het buitenland terug of hij dirigeerde al de uitvoering
waarmee het Concertgebouworkest zijn seizoen 1952-53 sloot. De abonné's, verspreid
over verschillende series, hadden juist de tijd om hem even te zien verschijnen en
verdwijnen. Vier programma's. Nauwelijks genoeg om hem te herkennen, om ons
te herinneren, wie hij is, of wat hij zou kunnen zijn. Stel u voor, dat zo de leiders
handelden onzer grote toneelgezelschappen. Zo doet Van Beinum, sinds de
bewondering der Amsterdammers hem de roem bezorgde die hem rechtens toekwam
en het prestige dat hij om verscheidene redenen nodig had. Al ettelijke jaren,
gedurende welke ik geduldig wachtte of hij verstandiger zou worden in het beheer
van zijn genie. Doch onder 't luisteren, naar hem of naar zijn plaatsvervangers, dacht
ik reeds menigmaal dit, en 't was altijd de verering die mij de woorden ingaf:
Hoe is het mogelijk, hoe is het verklaarbaar, dat hij een onwaardeerbaar instrument
als zijn orkest, waarvan hij houdt, hartstochtelijk houdt, zo-maar en zo-lang - zonder
noodzaak - in de steek kan laten? Hij weet dat een orkestraal organisme gevoeliger,
delicater wordt naarmate het geperfectionneerder is. Tientallen keren heeft hij
ondervonden (en wij ook) dat er van achter tot voor gerestaureerd, geretoucheerd
moet worden aan de klank, aan het rhythme, aan de intonaties, wanneer hij enige tijd
was weg geweest, en dat die reparaties dikwijls niet in een handomdraaien lukten,
hetgeen zelden onbemerkt bleef. Van Beinum immers heeft niet slechts een eigen
stijl van musiceren, hij heeft ook een unieke stijl (gelijk hier herhaaldelijk betoogd
werd) en welke in vele opzichten grondig afwijkt van die zijner ambtgenoten. In dat
unieke ligt zijn verdienste, zijn waarde en zijn betekenis voor de muziek.
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Die stijl inmiddels (tot dusverre ongeëvenaard wegens de diversiteit en de
nauwkeurigheid der muzikale reflexen) hangt geheel af van de reflexievermogens
zijner instrumentalisten. Zonder twijfel bereikte het Concertgebouworkest daarin
een buitengewone vaardigheid, want sinds lang kreeg het zich hiervoor te trainen.
Vroeger evenwel kwamen de contrasten tussen dirigenten minder scherp uit, dan
tegenwoordig, nadat Van Beinum zijn eigen stijl, zijn eigen palet heeft toegepast.
Vandaag treffen de tegenstellingen duidelijker het oor. Het verschil in ideaal en
werkmethode is dikwijls zo aanzienlijk, dat de invloeden welke sommige
plaatsvervangende dirigenten uitoefenen op het orkest, niet anders kunnen werken
dan storend en schadelijk voor de stijl waarnaar Van Beinum streeft, en die
onafgebroken zorg nodig heeft om te wortelen, te gedijen.
En hoe is het mogelijk, dacht ik vaak, dat Van Beinum, terwijl hij in de vreemde
orkesten gaat dirigeren wier artistieke en technische mogelijkheden hemzelf inbinden,
beperken, wijl hem de tijd ontbreekt om hen te ontwikkelen, wijl zij de Amsterdamse
meestal niet evenaren, hoe is 't mogelijk, dacht ik, dat hij daarginds bij velerlei moeite,
waarvan de resultaten vervliegen met het laatste accoord niet dikwijls overvallen
wordt door een impressie van triestheid, van wrange spijt wanneer hij zich in zijn
binnenste moet zeggen, te midden der bravo's, dat op 't zelfde ogenblik in Amsterdam
teloorgaat hetgeen hij daarginds, in Brazilië, in Australië of elders, slechts realiseren
kan voor de korte duur van een concert? Hoe is 't mogelijk ook, dat hij zich schijnbaar
zo weinig bekommert om zijn eigen orkest hier, zijn eigen publiek hier, die zich
terecht, benadeeld, gekrenkt zouden mogen achten door een gemis, door een tekort
aan saamhorigheidsgevoel, welke menigeen constateren zal met verwondering,
wellicht met wrevel, daar zij geen oorzaak hebben.
Hoe kan Van Beinum bovendien vergeten, of geringschatten, dat tijdens zijn lange
afwezigheden, hier te Amsterdam, in een gewichtige overgangsperiode, alles ongeveer
stilstaat, en minstens aanzienlijk vertraagd wordt door gebrek aan leidinggevend
gezag en idee? Bij zijn terugkomst moet hij bespeurd hebben dat er geen ‘stemming’
is; dat de zaken zo'n beetje doen alsof zij voortgaan, maar in een lusteloze sfeer van
onverschilligheid, zonder enige trilling van verwachting? Als hij mij niet gelooft,
dan vrage hij rond, eerlijk, open en bloot, bij mijn collega's die van hun hart geen
moordkuil zullen maken, en bij zijn beste hoorders, die er niet van houden dat zij zo
weinig voor hem tellen, en dat hij zijn krachten spaart om ze elders te gebruiken,
zonder noemenswaardig nut. Van Beinum weet dit. Daar twijfel ik niet aan. Hoe is
't dan mogelijk dat die algemene symptomen van aarzeling, van verholen irritatie
hem niet verontrusten? Heeft hij de ovaties en de bloemen welke hij ontving voor
zijn afscheid - na een zo korte tegenwoordigheid - enkel geïnterpreteerd als een blijk
van dankbaarheid en ongekreukte sympathie? Dan vergist hij zich. In die demonstratie
uitte zich naast de dank even veel verwijt en hoop.
Omdat het volgend seizoen gelijk zal zijn aan het vorige zeg ik deze bedenkingen
een jaar vooruit. Want anders komen zij te laat. Van Beinum weet dat er slechts een
klein ongelukje behoeft te gebeuren - in Den Haag, in Utrecht, in Rotterdam, in
Amsterdam - om ons gehele muziekleven te desorganiseren, stop te zetten, om onze
gehele muziek-cultuur over te leveren aan buitenlandse factoren, die vermoedelijk
en waarschijnlijk weer Duits zullen zijn, gelijk weleer. Of het hem aangenaam is of
niet, ik houd het voor mijn plicht om Van Beinum te zeggen, dat hij hier moet doen
wat hier gedaan moet worden, desnoods met opzijzetting van persoonlijke belangen,
die stellig regelbaar zijn.
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Daarnaast heeft het geen zin om vier programma's omslachtig te bespreken en te
onderzoeken waarom dit of dat goed was of minder goed. De Jupiter-symphonie van
Mozart weinig jupiteriaans; de Burlesque van Strauss verouderd; zijn Don Quixotte
flodderig; Le Chant du Rossignol van Strawinksy bruikbaar voor een ballet misschien,
maar niet als symphonie omdat men nergens begrijpt waarop al die schitterende,
blikkerende instrumentale geestigheden slaan; de Symphonische Etude van Hendrik
Andriessen een meesterlijk werkstuk maar nietszeggend wegens de buitensporige
banaliteit van zijn twaalf-tonig onderwerp; Moessorgsky's ‘Nacht op de Kale berg’
even conventioneel opgewekt vertolkt als de Eerste van Brahms; het eerste en vierde
piano-concert van Beethoven met de onherroepelijke bekoorlijkheden ener mummie;
Debussy's Fêtes, Faune en Iberia magnifiek; Tsjaikowsky's Vijfde boeiend,
meeslepend, en wonderlijk echt, een triomf waard.
Ja, Van Beinum kan onvergelijkelijk zijn. Maar tegenover de naaste toekomst
onzer muziek dringt de vraag of hij zich bewust is van de verantwoordelijkheid die
hij draagt, en of hij naar het geroep zijner bewonderaars wil luisteren. Want te veel
zal braak liggen en onvruchtbaar blijven, wanneer hij voortgaat gelijk hij van plan
schijnt: als een reis-dirigent die niets achterlaat dan een naam, ijdel handgeklap, en
de twee jaartallen van het begin en van het einde.
Wie hem eren, wensen meer.

De plichten jegens Bach
Op geen stukken na zou ik kunnen zeggen hoe het er in zijn binnenste bij Van Beinum
uitziet, als hij zijn oog laat gaan over de toekomst der Matthaeus-Passie, die niet
weinig de zijne is, en die nu acht jaar al de stijl wacht volgens welke hij haar te
hervormen kreeg, toen hij Mengelbergs successie ontving.
De vorige keer, omdat prof. dr E. Reeser gekozen was als president van Toonkunst,
had ik hoop dat door diens optreden de eerste en noodzakelijkste maatregel zou
genomen kunnen worden tot herstel van een sinds lange tijd mishandeld meesterwerk.
Te weten: een radicale vermindering en tevens verjonging van het koor, dat wegens
zijn massa, en wegens de gedaalde kwaliteit van menigeen zijner leden, niet anders
dan een volstrekt verwrongen beeld kan geven, een ware caricatuur der muziek gelijk
zij Bach voor de geest stond, en hij haar opschreef.
Voor een dirigent die streeft naar duidelijkheid, naar klaarheid, naar evenwichtige
verhoudingen tussen zangstemmen en orkest, - voor een dirigent die Bach genoeg
respecteert om te eisen dat alle noten gehoord worden welke geschreven staan, en
die weigeren zal om ontelbare markante details op te offeren aan een gemakkelijk
effect van massale werkingen, - voor zulk een dirigent zijn honderd zangers ruim
voldoende, en oneindig doeltreffender dan de circa vier honderd waarmee een
onaanvaardbare erfenis hem belastte.
Omtrent dit principiële punt kwam enige poging tot restauratie nog niet in 't zicht.
De schuld dezer traagheid ligt niet bij Van Beinum, van wie ik meen te mogen
veronderstellen dat hij in deze hoofdzakelijke kwestie een gegronde opinie deelt.
Van Beinum echter, hoewel de voornaamste dirigent van Nederland en omstreken,
is niet de officiële dirigent van Toonkunst, waar men de impertinentie bedreef om
iemand in zijn plaats te benoemen, die het gewicht ener waardige uitvoering der
Matthaeus-Passie niet kan torsen. Bij Toonkunst dient Van Beinum jaarlijks eenmaal
als vlag om een kwijnende glorie te handhaven, en steeds inschikkelijk als hij is,
wees hij dat onderdanige ambt niet af. Hij heeft hierin ongelijk. Natuurlijk zou
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gerechtvaardigd verzet van zijn kant opschudding verwekt hebben, en ik begrijp de
moeilijkheid zijner situatie. Natuurlijk zou de hernieuwing, de hervorming, waaraan
Toonkunst zich te onderwerpen had, gelijkstaan met een omwenteling. Van Beinum
had hier niet te vragen: wat is Toonkunst? Hij had te vragen: Wat is Bach? Hij had
te vragen: Wat is Van Beinum? Als hij zonder omwegen geantwoord had ‘Bach is
Bach, en ik weet tennaastebij wat hij wil’, dan ware het profijt voor Bach, voor Van
Beinum, voor iedereen, en ook voor alle andere muziek, onmetelijk geweest. Wij
zouden dan het eerste koor der Matthaeus-Passie voor de eerste maal horen in het
juiste tempo en met het juiste accent: niet als een moedeloos wiegend gezang van
mensen die verdrietig bij de pakken neerzitten; maar als een waarlijk geklaag der
‘Dochters van Sion’, ontzind over de tragedie welke gebeuren gaat, en gelijk Bach
haar zag, haar ondervond in zijn vlees, in zijn beenderen, in zijn zenuwen, wanneer
hij dacht aan de smart van Golgotha. En heel het vervolg zou daaruit harmonisch
hebben kunnen voortvloeien, alsof het gisteren pas aan een der onzen geschiedde.
Maar de stijl-waarde van een uitvoering der Matthaeus-Passie hangt niet uitsluitend
af van een psychologisch motiveerbare vertolking der vocale ensembles, doch
evenzeer van de bezetting der solistische partijen, die in werkelijkheid rollen zijn
van een drama, wat men pleegt te vergeten onder muziek-beoefenaars, bij wie
gewoonlijk alle soorten van consideraties gelden, uitgezonderd dramaturgische.
Zo was er verleden jaar een Evangelist, die uitstekend scheen te passen in Van
Beinums conceptie, en rondom wie als centraal-punt, een voortreffelijke en
oorspronkelijke compositie gebouwd had kunnen worden. Het was de Duitse tenor
Helmuth Krebs. Naast een prachtige stem bezit hij de zeer zeldzame eigenschap
bekwaam te zijn om elke emotie uit te drukken zonder een zweem van
romantisch-burgerlijke, zoetige sentimentaliteit. Hij reciteerde het verhaal als een
intelligent mens die een nauwkeurig rapport uitbrengt over een geval, zich strikt
houdt aan zijn relaas, en de commentaren, de betuigingen van deelneming overlaat
aan degenen tot wie hij zich wendt. Deze zienswijze is volkomen conform met de
functie van het recitatief en met het afwisselend gebruik van epiek en lyriek, waarop
Bach zijn Matthaeus-Passie onmiskenbaar gebaseerd heeft. Die objectieve, schijnbaar
onbewogen, eenvoudige, en wegens haar zakelijkheid intens suggestieve opvatting
is ook nieuw, modern, actueel, en boven alle andere verkieslijk.
Hoe Helmuth Krebs hier kwam, weet ik niet; evenmin waarom hij niet terugkeerde
na een magistrale prestatie. Ik meen alleen te weten dat niet Van Beinum zijn solisten
kiest (wat reeds abnormaal is), en ik zag dat Krebs dit jaar opgevolgd werd door de
Zwitser Ernst Haefliger, een even mooie stem, maar overigens diametraal zijn
tegendeel, zijn antipode, zijn antagonist, die met lievige en onveranderlijk zoetsappige
gevoeligheden goochelde waar hij enigszins kon. Dit is nog abnormaler. Ik maak
iedereen wie dit aanbelangt erop attent dat Willem Mengelberg zulke grillen nooit
geduld zou hebben, omdat zij spotten met de aesthetiek van het kunstwerk waarvan
zij alle proporties scheeftrekken. Mengelbergs idee der Matthaeus-Passie was steeds
en overal in hoge mate verwerpelijk; zijn begrip ervan was in gelijke graad
ontoereikend en verstijfd, anders zou hij niet tot het einde zijner dagen een reeks van
zeer treffende en onmisbare episoden geschrapt hebben. Maar zijn idee, en zijn begrip,
hoe verkeerd ook opgezet, waren consequent. Hij solde er niet mee en liet er niet
mee sollen. Hij begreep de centrale betekenis van de Evangelist, en wanneer hij
iemand had die aan zijn zienswijze beantwoordde, hield hij hem, zolang de
omstandigheden welke in zijn bereik lagen, dit gedoogden.
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Het spijt mij voorts dat een raad welke ik vorige keer gaf, schijnt verwaarloosd. Ik
vroeg Van Beinum om enkele uren (zoveel als nodig blijken) te besteden aan de
eind-vorming van David Hollestelle. Deze jonge bas heeft een stem van de eerste
rang en een vrij goede techniek, doch zijn eigenlijke muzikale wezen, zijn expressieve
vermogens, speciaal zijn besef van melodische frasering, vertoeven nog in een stadium
van onontwikkeldheid, hetgeen zijn ganse voordracht bezwaart en verzwakt met het
stuntelige van iemand die bang is verward te raken in zijn woorden. Sindsdien zong
Hollestelle zijn partij misschien nog een dozijn malen (her en der), doch maakte niet
de geringste vooruitgang betreffende dat essentiële tekort, en hij zal zijn voorkomen
van onredzaamheid behouden, zolang een meester hem niet onder handen neemt. Ik
vroeg Van Beinum eveneens om enkele uren (zoveel als nodig blijken) te besteden
aan de finishing touch van Chris Scheffer, wiens stem-hoedanigheden niet onderdoen
voor die van Haefliger. Scheffers arioso's klinken perfect. Doch te midden der
fantastische moeilijkheden van de grote, magnifieke aria (vroeger gecoupeerd!)
‘Geduld, Geduld wenn mich falsche Zungen stechen’ doolt hij nog als de kat in een
vreemd pakhuis, en slechts de meester, de baas, kan hem hier de weg wijzen; niemand
anders. Dit leek me niet gebeurd. Jammer! Van Beinum, die de tweede helft van het
‘seizoen’ doorbrengt in 't buitenland, heeft daarvoor wellicht geen tijd. Jammer!
Maar als hij een naam wil achterlaten in de geschiedenis der muziek, moet hij tijd
maken, of het hem al dan niet belieft, en wat het ook eist.
In het volgend jaar zal de slot-som getrokken worden van onze lange
verwachtingen, want Jo Vincent, de vocale equivalent van Aaltje Noordewier, heeft
bericht dat zij niet meer zal zingen, dat zij ‘niet meer van die wijnstok zal drinken’,
gelijk Messchaert zei, toen hij de stonde van scheiden geslagen achtte. Het besluit
van Jo Vincent is de daad ener kunstenares die niet wil zakken beneden wat zij
eermaals was. Maar ik zie geen enkele sopraan in ons land om haar te vervangen, en
Van Beinum zal er een te vinden hebben. Ook voor Laurens Bogtman, hier en alom
in Nederland de traditionele Christus, is het laatste ogenblik van afscheid zeer nabij.
De hoge tonen kosten hem een moeite welke hij tracht te verbergen achter overdreven
zalvende plechtigheid, die hem noopt alles uit zijn interpretatie te verwijderen wat
herinneren kan aan de echte, levende Christus, die met een zweep de wisselaars uit
de tempel joeg, die een vijgenboom vervloekte omdat hij buiten zijn jaargetijde geen
vruchten droeg, de menselijke Christus, die met een kreet van verlatenheid en
wanhoop stierf aan het kruis. Alleen Annie Hermes bezit nog de jeugdige vonkeling,
de paraatheid welke overal door Bach gevergd wordt, en haar aria ‘Sehet Jesus hat
die Hand, uns zu fassen ausgespannt’ werd een ontroering waarbij men enkel denken
kon: subliem. Gelijkelijk overstelpend was haar aria, met de volmaakte viool-solo
van Jan Damen: ‘Erbarme dich mein Gott um meiner Zähren willen’.
Het spreekt vanzelf dat ik tussen de hedendaagse dirigenten alleen Van Beinum in
staat oordeel om deze gebieden van zuivere schoonheid, die oprechtheid is van
innerlijk medeleven, uit te breiden over de gehele Matthaeus-Passie. Doch dan mag
hij niet wanen reeds aangekomen te zijn op een halte waar de verworven winst
geconsolideerd kan worden. Want hoewel menig onderdeel bewondering verdient,
het geheel bleef onvoltooid. Zoals nu Van Beinums Matthaeus-Passie is, kan zij noch
hier noch elders strekken tot voorbeeld. Daar ligt zijn plicht. Dit verlangen wij van
een genie, dat niet mag aarzelen, niet mag weifelen; een genie dat thuis is hier.
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Virtuozen en solisten
Sinds eind November schreef ik niet meer over de concerten der kamermuziek,
behalve enkele keren als er een compositie te vernoemen viel, en de lezer zou mij
kunnen verwijten, dat hij op het terrein van virtuozen onvolledig wordt ingelicht.
Hij had genoeg vertrouwen, hoop ik, om te geloven dat ik het wel gesignaleerd zou
hebben wanneer er een fonkelnieuwe ster was bijgekomen, of wanneer een der
bekende hemellichten in schittering toenam. En inderdaad, voorzover ik ondervond,
kon er van het een noch het ander sprake zijn. Gelijk overal in de hedendaagse wereld,
vertoont men op het podium gewoonlijk veel techniek, enorm veel techniek, en altijd
weer techniek. Maar zoals ik mij dikwijls verbaas dat wij, modernen, van de morgen
tot de avond milliarden paardekrachten gebruiken voor eindresultaten welke zeker
niet belangrijker, eer aanzienlijk onbeduidender zijn, dan wat de oude Egyptenaren,
de Babyloniërs, de Romeinen, de vroegere Europeanen bereikten met onmetelijk
minder arbeidsvermogen, en zoals het mij niet lukt die exorbitante verschillen te
beschouwen zonder te twijfelen aan de gezondheid van ons verstand, zo verwondert
mij bij de tegenwoordige muzikale virtuozen telkens opnieuw eenzelfde formidabele
gaping tussen de middelen en het doel. Waarom? Omdat de vrucht van jaren studie
en dressuur, van alle verworven handigheid niets noemenswaardigs achterlaat in de
herinnering, nog minder dan onze milliarden paardekrachten.
Waar zou het enige doel moeten liggen van een virtuoos? In de acrobatie? Neen.
De echte acrobaat waagt zijn leven. De muzikale acrobaat kan zich veilig voelen
achter zijn instrument. Hij riskeert niets. Wanneer een flitsende of donderende cascade
van octaven, een vogelachtig zwierende tertsen-passage, een serie flageoletten of
dubbelgrepen, een hachelijke stembuiging of coloratuur niet helemaal slaagt volgens
de regels van het vak, zal behalve een enkeling niemand het merken indien de virtuoos
weet te doen alsof. Deze kunst kennen zij allen. Deze draad raken zij nooit kwijt.
Dat behoort tot hun ambacht. Zelfs waar zij falen, weten de meesten nog een suggestie
te geven van een mirakelse menselijke mechaniek. Want wat iemand vandaag doen
kan met tien vingers, of met vijf, of met zijn keel, is verbluffend, vooral naast wat
wij, stumpers, zelf kunnen, en naast wat slechts vier eeuwen geleden nog ondenkbaar
was. Maar als men een half dozijn van die wonderlijke machines heeft bekeken en
beluisterd wordt men instinctmatig schuw en huiverig voor de rest. Waarom? Omdat
ieder aan ieder gelijk is; omdat elkeen elk evenaart, omdat niemand iemand overtreft
in deze mogelijkheden van het loutere vernuft. Wij bespeuren geen onderscheid meer,
en dit hindert ons, dit stelt ons niet tevreden, als gelijk spel bij een match waar een
hoop beweging is doch niets gebeurt.
Wat mankeert dan de virtuoos? Hij mist de macht, of bezit niet voldoende macht
om zich in het ander te verplaatsen, om zich met het ander te vereenzelvigen. Hij
heeft niet de macht om het ander binnen te treden met onvoorwaardelijke sympathie
in de strikt etymologische zin van het woord, met eenvoudig, onberekend medevoelen.
Voor de virtuoos trouwens telt in de eerste plaats het buitenste van een kunstwerk,
en als hij ergens al een binnenste vermoedt dan geeft hij het toch de laagste rang.
Van een geschrift kent hij beter de letter dan de geest, van elk ding meer de vorm
dan de inhoud, meer het uiterlijk dan het innerlijk. Hij kan zeer intelligent zijn, zeer
knap, soms interessant wegens deze eigenschappen, maar altijd ontbreekt hem de
factor van het onbekende, het geheime, de bezieling, verschillende namen voor een
onontbeerlijke werking, welke wij ondergaan zodra zij aanwezig is, doch die totnutoe
niet wetenschappelijk kon worden gedefinieerd, en die velen daarom loochenen. De
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virtuoos kan de tijd niet opschorten, niet doen stilstaan, hij kan noch zijne, noch onze
bezigheden onttrekken aan het meetbare, hen niet be-indrukken met het teken van
oneindigheid, en al deze beperkende kenmerken typeren zowel de productieve als
de reproductieve virtuoos.
Wijl een te grote meerderheid der huidige kunstenaars behoort tot de soort dergenen
die elk ding begrenzen tot zijn ontleedbare gestalte, en wijl de verhouding tussen
weten en mede-weten, tussen science en conscience, vroeger minder onordelijk,
minder onvoordelig geweest is, moet men veronderstellen dat ergens in ons onderwijs
iets niet deugt, of dat ergens in het klimaat onzer civilisatie iets misloopt, iets ageert
wat de kunstenaars een vruchtbare identificatie met het ander belemmert. Om het
onderwijs te verdenken van deze ontwrichting, deze schade, heb ik geen enkele reden.
Integendeel. Ik ontmoette evenveel jonge kunstenaars die goed als die slecht
begonnen, en van de eersten misschien meer dan van de laatsten. Hoevelen echter
zag ik prachtig starten, doch na een traject dat soms kort is, soms wat langer, zwenken
in de verkeerde richting! Meestal onder de verdoving van het succes. Wanneer zij
overal gevraagd worden, in alle provincies van de aarde welke heden met een vliegtuig
dagelijks bereikbaar zijn. Waarschijnlijk is het niet dat voortdurend gereis en getrek
waardoor de kunstenaar zijn disponibiliteit verliest, zijn gereedheid om zich te
verliezen - te hervinden - in het levende wezen van een werk. Nee, dat zou nog wel
lukken. Als hij maar de kracht had. Welke kracht? Niet minder dan de kracht der
krachten, wat wij noemen de goddelijke vonk, en als zodanig gewaarworden zodra
zij er is. Maar ieder die wel eens echte ‘kunst’ maakte, weet bij ondervinding dat
voor het opwekken en uitzenden van die kracht ons lichaam een substantie moet
afscheiden welke kostbaarder is dan de edelste, de eigenste levenssappen, die bereid
worden uit het merg onzer beenderen, dat een te menigvuldig verbruik niet toelaat.
Ik had over deze zaken eens een curieus gesprek met Evert Cornelis in een nacht
terwijl wij samen naar huis wandelden na een gezellige bijeenkomst op het atelier
van Leo Gestel. Hij stelde de ‘gave’ die de kunstenaar brengt gelijk met de gave der
liefde, waaraan de courtisane als zij haar telkens geven moest binnen zes maanden
zou overlijden. Dat was vóór de eerste wereldoorlog. Lang geleden! Ik zag deze
mening van Cornelis, welke nieuw voor mij was, daarna altijd bewaarheid, en, à bon
entendeur salut. Hoe dikwijls overschrijden de kunstenaars de mogelijkheden van
hun organisme? Nooit. Tenzij ze eraan sterven, gelijk Van Gogh. Maar merendeels
arrangeren zij zich, en doen alsof... gelijk de courtisane.
Ik heb geen lust die beroemden, en de desillusies welke zij heimelijk veroorzaakten
(want elk publiek wil geloven), met name te vermelden. Het ontbrak niet aan techniek
bij Marie-Thérèse Fourneau, bij het Nuovo Quartetto Italiano, bij Nikita Magaloff,
bij Hans Henkemans, Theo Bruins, Jean Franssen, en over hetgeen hun min of meer
onfeilbare techniciteit geschonken heeft, moet iedereen maar oordelen naar de
bevindingen van zijn eigen geweten.
Wanneer ik te rade ga volgens de indrukken die mij beklijven, moet ik ten eerste een
uitzondering maken voor de tenor Paul Derenne. Hij zingt zeker niet volmaakt, bij
lange na niet. Toch dunkt me dat ik zijn evocatie van La Mort de Socrate op tekst
uit Plato's Phaidon, even doordringend als de Evangelies, en op een geniaal neutrale
muziek van Erik Satie, nooit zal vergeten. Daarna Bernard Lefort, een superbe bariton,
vooral in het tenorale register. Hij is jong en staat nog op de grens van echt en onecht.
Als hij de kant kiest der juiste expressie (geen vaag woord! luister eens naar de
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duizenderlei expressies ener straat, ener menigte!) wordt hij de beste van allen. Dan
Jaap Spigt aan zijn clavecimbel: een voorbeeld van onbevangenheid en perfectie in
het domein ener naïeve fantasie. Hiernaast Fania Chapiro. Zij heeft voldoende
vaardigheid om zich te laten meeslepen door de Appassionata van Beethoven, en
haar vervoering om te zetten in een duidelijke, exacte, pakkende, veroverende klank.
Ik denk ook aan het Piano-duo Arthur Gold en Robert Fitzdale. Als verfijnd
harmoniërend, uiterst evenredig tweespan, op een lichtvoetig, gevleugeld rhythme,
en met de helderste bekoorlijkheid van klank, leken zij mij zonder weerga in Satie
(En habit de cheval) en in het concerto voor twee solo-piano's (met de betoverende
Notturno) van Strawinsky. Over Erna Spoorenberg (zij zong drie affreus-romantische
romances van Geza Frid en de zwijmelende lyriek van Strauss met het bedrieglijkste,
goedkoopste pathos, alsof het wáár was, maar deed niets in de simpele liederen van
Mozart, niets in de sensitieve poëzie van Debussy), over Elisabeth Lugt (mooi geluid
dat nog zoekende is naar een persoonlijk accent), en over Trudelies Leonhardt (de
jongste onzer pianisten, uitstekend geschoold in de noten, maar nog weifelend op
het punt van wat zij zeggen), zou ik niets liever voorspellen dan dat wij de spoedige
vervulling mogen bijwonen van rijke beloften.
Vorig jaar, 24 Mei, begroette ik hier Cora Canne Meijer als geboren zangeres, een
zeldzame stem van het zuiverste metaal, degelijk geoefend, vlekkeloos van hoog tot
laag, en met het dramatisch potentieel ener Carmen. In de Zigeunerliederen van
Brahms (vlijmscherp gerhythmeerd, brandend, fier als een gitana, zonder een greintje
vulgariteit), bevestigde zij die impressie. Zij is een kind van onze tijd, en om geheel
zichzelf te blijven, haar eigen sonoriteit te kennen, te versterken, zou zij haar natuur,
voorlopig althans, niet moeten dwingen naar de gevoelsschema's van Mozart, Bach
en hun aanverwante stijlen, die zij wel intellectueel zal kunnen benaderen, maar nog
niet intuïtief. Haar begeleidster, Liesbeth Rümke, speelde de suite opus 14 van Bartok
met een levendigheid, een gevoeligheid, een trefzekerheid, welke men zich niet
boeiender en kleuriger kan verbeelden. Van La Veille, dat beide jeugdige
kunstenaressen samen uitvoerden, had de eerste helft geleidelijker en spannender
moeten worden opgezet, tevens meer in sfeer van zomerse, aromatische dageraad;
maar de tweede helft en het slot van dit anti-oorlogslied grepen mij weer aan als toen
het gemaakt werd. Ik zou het wel eens willen horen met orkest (het werd georkestreerd
in 1932), doch daarvoor is er nog geen dirigent geweest in Holland.

Jeanne en haar stemmen
Het heeft lang geduurd voordat ik met een beetje zekerheid kon uitmaken hoeveel
aandeel de kunst had in het wereldsucces van ‘Jeanne op de brandstapel’, en hoeveel
elementen van lagere, misschien zelfs van de laagste rang, medehielpen tot die roem.
Na het dramatisch oratorium van Paul Claudel en Arthur Honegger gehoord te hebben
in de schijnvertoning waartoe Theo van der Bijl en de meesten zijner talrijke
medewerkers het gedicht en de muziek vernederden op Zaterdagavond 11 April,
geloof ik enige kijk gekregen te hebben op de kwestie die mij plaagde sinds de
première van het stuk, kort voor de oorlog. Het kenmerkende dezer Amsterdamse
uitvoering was dat er, volgens artistieke normen gemeten, ongeveer niets aan deugde,
maar dat zij in bijna alle tonelen waar Jeanne zelf spreekt, de temperatuur verhoogde
tot het kritische punt der grote ontroering. Dikwijls ondanks de dichter, ondanks de
componist, ondanks de vertolkers. Men kon op die Zaterdagavond koelbloedig

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

constateren hoe literaturig de een is, hoe schablonerend meestal de ander, hoe wankel
het merendeel hunner tolken, en toch geraakt worden tot in de wortels der zenuwen.
Gehypnotiseerd door de tragedie, verstrikt in de fantasterijen, de pittoreskheden,
het orakelende pathos en de grillen van de tekst, sterk bezig gehouden door het
reusachtige instrumentale apparaat, had ik tijd nodig om te bespeuren, dat het libretto
even weinig integrale waarde bezit als de muziek, en dat de persoon alleen van Jeanne,
haar onder elke gezichtshoek onverklaarbare, ongelooflijke persoon, haar weergaloos
deerniswekkende menselijke lotgevallen, het hele werk van Claudel en Honegger
schraagt, draagt, redt en aureoleert.
Dit is zonder twijfel het meest onverdiende der wonderen, welke Jeanne, bijna vijf
eeuwen na haar dood verheven tot heilige, ooit verrichtte. Ik begrijp zo'n wonder,
ook al blijken de gegadigden ontoereikend. Want zonder Jeanne d'Arc precies te
kennen, weet ieder ongeveer wat zij was. Een boerenmeisje, opgegroeid aan de
uiterste grens van Frankrijk, in een soort van niemandsland, en in een hut. Zij leerde
nooit lezen of schrijven. Zij kon enkel spinnen, koken, zieken oppassen, brood bakken,
de koe of de geit melken, huis en hof schoon maken, de schapen hoeden, en bidden.
Zij liep rond in een rood baadje en wist van niets wat er gebeurde buiten haar kleine
wereld. Zij wist niet, dat er twee Pausen waren die elkaar hun tiara betwistten, drie
keizers van Duitsland, die met elkaar vochten om een scepter. Zij wist niet dat Europa
brandde van alle kanten, dat de Turken moordden in het Zuid-Oosten, de Hussieten
van de eenogige Ziska in 't centrum, dat de Polen een Duits leger van honderdduizend
man vernietigden te Tannenberg. Zij wist misschien niet eens, dat bijna heel Frankrijk
veroverd was door de Engelsen, en indien zij al deze rampen gekend had, waarom
zou dat boerenkind ze dan niet even lijdzaam dulden en aanvaarden als iedereen,
even gewillig als de verstandigsten en de domsten?
Op een dag, terwijl zij onder een boom zit te mijmeren, hoort zij stemmen die haar
zeggen, dat zij het land waar zij woont te redden heeft. Zij was toen nauwelijks
vijftien jaar. Zij luistert en is bang. Zij verzet zich. Zij kan niet scheiden van de
eenvoudige vreugden harer jeugd, zij kan niet scheiden van haar vriendin Haumette.
Haar vader zegt, dat hij haar eerder verdrinken zal dan haar te zien omgaan met
soldaten. Wanneer de ‘stemmen’ te dringend worden om ongehoorzaam te blijven
ontvlucht zij midden in de winter het ouderlijk dak, te voet, omdat zij de zestien
franken niet heeft die een paard kost. Op zoek naar een koning die er niet is, die niet
wil zijn, die niets liever wenst dan genoeglijk te lanterfanten. Om tot hem te naderen,
moet zij haar eerste mirakel doen: de bevrijding van Orleans, waartoe geen enkel
generaal of maarschalk in staat bleek. Zij is dan zeventien jaar. Om te bewijzen, dat
zij niet van de Duivel komt wordt zij onderzocht aan den lijve, want naar
middeleeuwse begrippen had Satan geen vat op een maagd. Als het bewijs geleverd
is krijgt zij een strijdros en wapenrusting, een schildknaap en een vaandel. Zij herovert
Troyes, overwint bij Patay, zalft en kroont te Reims een koning die haar verbiedt
Parijs te nemen. Zij belegert Compiègne, dringt de vesting binnen en waagt dezelfde
dag een offensief, dat mislukt. Terwijl zij de terugtocht dekt en de laatste is die de
stad zal binnengaan, valt de poort toe. Onder het oog harer eigen lieden wordt zij
door een boogschutter van haar paard gerukt. Hij verkoopt haar aan Jan van
Luxemburg (wiens devies luidde ‘aan het onmogelijke is niemand gehouden’), die
haar verkoopt aan de Bourgondiërs, die haar voor tien duizend gouden daalders
verkopen aan de Engelsen. Zij komt in een donkere kerker, met kettingen aan beide
benen, bewaakt door drie hondse soldaten, dag en nacht. De Franse koning, die
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gijzelaars had, de hele ridderschap, met haar kop vol mooie woorden, stak geen hand
uit om haar te helpen. Ook aan de Engelsen moest zij het bewijs leveren dat zij niet
van de Duivel kwam. Het baatte haar niet. Zij werd veroordeeld als ketterin, renegaat,
apostaat, afgoddienares en levend verbrand op de oude vismarkt van Rouaan. Zij
was toen achttien jaar, en had de loop der geschiedenis voor immer veranderd. Op
die leeftijd was Alexander de Grote nog leerling van Aristoteles, Napoleon van de
krijgsschool te Toulon. Haar hele sprookje, haar hele epos had een jaar geduurd,
slechts vier seizoenen. Met razende snelheid (onverbeeldbaar tegenwoordig) had een
levensware prent met honderden taferelen zich ontrold, op bevel van de
raadselachtigste der ‘stemmen’ in het hart van een kind, dat zich door allen en door
alles (ook door haar ‘stemmen’) verlaten, verloochend zag, na voltooiing van de
opgelegde taak, en zwijgend stierf. Sinds Gethsemane en Golgotha, noch daarvoor,
noch daarna, had ooit een tedergloeiend menselijk wezen (Jeanne was teder), verkeerd
in zulke jammerlijke nood.
Zo liggen de gegevens van Jeanne's drama, van Jeanne's psyche, haar
ondoorgrondelijke mysterie, en erkend moet worden dat Claudel ongeveer geen
enkele dezer wezenlijkheden gerealiseerd heeft in zijn opvatting van Jeanne's beschik
en beschikking. Door de situatie der aarde, waar zij als vuurbol verscheen, te verhalen
in de bijbelse termen van een chaos, brengt hij ons niet in de nabijheid van Jeanne.
Zij was geen God die licht schept. Zij was maar een gewoon boerinnetje. Door het
Gerecht te parodiëren in een burleske scène van onnozele beesten brengt hij ons niet
dichter bij Jeanne's essentie. Dat is niet meer dan een flauwe en goedkope grappigheid.
Want Jeanne werd gevonnist volgens de regelen der juridische kunst. Door de
wereldse politiek te ridiculiseren in een belachelijk grotesk kaartspel, bracht hij ons
niet dichter bij Jeanne, een alledaags meisje dat tussen maarschalken, vorsten,
theologen, bisschoppen, pausen en priesters komt binnengevallen als een uitzondering,
als een fatum, en toch, tot haar laatste zucht in de vlammen, niet anders, niet meer
is dan een alledaags, eenvoudig meisje, een mensenkind dat speelde, droomde en
luisterde onder een beuk. Als Claudel de naïeviteit van het gebeurende wil beduiden
door het citeren van argeloze volksliedjes zijn wij nog even ver, nog verder zelfs van
Jeanne. Want haar ‘stemmen’ hadden niets meer daarmee gemeen. En wanneer hij
het volk voorstelt als een gepeupel dat zich amuseert en draait als weerhaan, dan
liegt hij. Als hij Jeanne laat twijfelen en krijten, als hij ‘Broeder Vuur’ van Sint
Franciscus te voorschijn haalt, om haar te bedotten, als hij Jeanne te midden der
vlammen haar ketenen doet verbrijzelen, en laat jubelen, dan is hij misschien wel
dichterlijk en literair, maar dan liegt hij, want zo zijn de dingen niet gebeurd, en
Jeanne stierf een verschrikkelijke dood, waarvan zij niets begreep in haar verlatenheid,
en die haar verstomde!
Onder zijn profeten-mantel heeft Claudel op ons medelijden (dat daarom niet
minder oprecht is) gespeculeerd als een zeer bekwame goochelaar, die zich van
Jeanne bedient voor het applaus, maar niets vermoedde van haar geheim.
Na Honegger's muziek menigmaal te hebben gehoord griften drie episoden zich
helder in mijn herinnering. Ten eerste de koper-fanfare waarmee het Gerecht wordt
aangekondigd en getypeerd. Zij is niet veel waard. Een banaal geschal. Ten tweede
zijn verklanking van Jeanne's ‘stemmen’. Zij klinken zó, dat niemand ze ooit beter,
hemelser, overtuigender, ontroerender zal verzinnen. Ten derde het gezang van de
nachtegaal die Jeanne meent te horen onder de zachte sterren. Hij heeft me nog nooit
kunnen meeslepen tot de harmonie der sferen welke daar zou moeten zingen. Maar
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om wille van de ‘stemmen’ - het moeilijkste - zal ik Honegger altijd respecteren,
want ook hij heeft ze gehoord, en dat is geen kleinigheid. Het is niet genoeg om de
partituur te plaatsen bij de werken, die duren.

Herinnering aan Martin Heuckeroth
In het Handelsblad had ik 's middags gelezen over een plechtigheid ter gedachtenis
aan de honderdste geboortedag van J. Martin S. Heuckeroth, een der eerste dirigenten
van het Concertgebouw, en 's avonds, bij het einde van de trap die naar de Kleine
Zaal leidt, stond ik opeens voor zijn geschilderd portret, waar ik zo dikwijls
voorbijging zonder te merken dat het er hangt. Het was omkranst met rode anjelieren
en ik moest het nu wel zien.
Gelijk wanneer men een vergeten droom terugvindt, of iets waarnaar men lang
gezocht heeft, en tot zichzelf zegt ‘o, ja’, met een innerlijke glimp van tevredenheid,
zo werd plotseling een deel van dood verleden voor mij opnieuw tegenwoordig, en
alsof het weer levend was raakte ik er middenin. O ja, zei ik zwijgend, dat is de man
die mij een keer het bestaan redde, en ik heb hem daar nooit voor bedankt, ik heb
hem nooit meer ontmoet, en hoe gebeurde dat eigenlijk?
Wij kenden elkaar slechts heel uit de verte. Op een zomerdag van 1915 had zijn
zoon Richard, met wie ik bevriend was, mij bij hem gebracht in het huis aan de stille
zijde der Reguliersgracht, waar zijn vader woonde tussen oude boeken en een halve
eeuw vergaarde souvenirs, een beetje schimmig reeds, een beetje afgestorven, en
gedurende tien maanden van een jaar al op non-actief, behalve in zijn hart, behalve
in zijn denken.
Richard had mij verteld dat zijn vader de eerste was die bij ons een symphonie
dirigeerde van Mahler, en nog wel de Derde, en nog wel te Arnhem! Toen Mahler
overal begon te verschijnen als een idee van muzikale waarheid en schoonheid dat
overal betwijfeld of bestreden werd. ‘De ouwe Heuckeroth’, zoals men hem
gemoedelijk noemde, sprak me geen woord over zijn ontdekking van de meester,
naar wie een intuïtieve drang hem voerde. Hij was daarvoor veel te bescheiden. Hij
had geen idee van reclame. Hij bewaarde die verdienste in zijn binnenste, met het
heimelijk en kinderlijk vertrouwen dat zij vroeg of laat geweten en gemeten zal
worden door een God die de zijnen herkent. Tot mijn spijt en mijn schaamte moet
ik zeggen dat het tussen ons gebleven is bij dat enige gesprek. Ik verbeeldde mij dat
ik het druk had, en geen tijd om te luisteren naar een mens die het voorbije overwoog,
en toch ook de toekomst.
De ‘ouwe Heuckeroth’ trad toen nog enkel maar op als dirigent der
‘Caecilia-concerten’, welke tweemaal per jaar gegeven worden ten bate der
gepensionneerden en nabestaanden der leden van het Concertgebouw-orkest. Om
aan de liefdadigheid meer glans te verlenen, of om haar beoefening ook voor de
minder gegoeden toegankelijk te maken, of om welke redenen dan ook, vonden deze
uitvoeringen destijds plaats in de Stadsschouwburg, en zonder bezwaar voor het
Toneel, want Amsterdam had toen theaters genoeg.
Van die concerten heugt mij er een als het laatste, als een waarna ik Heuckeroth
niet meer dirigeren zag. Was het zo inderdaad? Kreeg het zulk een accent van afscheid
door de invloed mijner herinneringen? Ik zou het niet kunnen zeggen. Maar het
geschiedde onder omstandigheden, waar het karakter en tevens de buitengewone
talenten van de ‘ouwe Heuckeroth’ uitkwamen in hun ware verhoudingen en
werkelijke betekenis.
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Twee weken te voren, op Zondag 21 November 1918, was ik op bevel van het Bestuur
der N.V., tijdens de pauze uit het Concertgebouw verwijderd, wegens het uitstoten
van een oproerige kreet na de Zevende Symphonie van Dopper, die bij ontstentenis
van Mengelberg gedirigeerd werd door de componist. De kwalificatie ‘oproerig’ gaf
aan het incident een komische tint welke niet ontbreken mocht, en die het verergerde.
Verontrust door de revolutionnaire dampen waarmee toenmaals ook de Hollandse
lucht overtogen was, hadden de Concertgebouw-autoriteiten verstaan dat ik riep Leve
Troelstra in plaats van Leve Sousa. Wat een paar klinkers kunnen uitrichten!
Misschien had men mij Sousa wel vergeven als een idiote stommiteit. Nu lag ik op
straat en men was vast besloten mij daar te laten. Ik ging naar huis en schreef een
artikel, het eerste van de ruim honderd die de zaak tot een goed einde moesten
brengen.
De volgende morgen werd ik bij mijn hoofdredacteur J.C. Schröder ontboden voor
een rapport, en op zijn humoristische manier weggezonden met de drastische woorden:
‘Zorg dat je er weer in komt, anders ga je eruit.’ Ik wist toen precies wat mij boven
het hoofd hing, en hoe de wind woei. Rondom het geval ontketende zich een polemiek
waarvan de heftigheid en de duur wellicht een unicum zijn geweest in de journalistiek.
Ondanks de sensaties van de binnen- en buitenlandse politieke toestand, raasde de
strijd nog in ochtend- en avond-blad, toen veertien dagen later het Caecilia-concert
gegeven werd, waar ik Heuckeroth voor 't laatst zag dirigeren.
Omdat ‘Caecilia’ in nauw contact doch in los verband en zelfstandig werkte met
het Concertgebouw, kon mij op wettige gronden de toegang niet worden geweigerd.
Zonder hindernis passeerde ik de contrôle en zette mij op de aangewezen stoel. Naar
gewoonte was de schouwburg tot de nok vol en ogenschijnlijk kalm. Geen spoor van
bijzondere vibratie in de atmosfeer. Er was niets, hoegenaamd niets georganiseerd
noch besproken voor mogelijke stoornissen, tenminste niet van ‘onze’ kant. Ik zeg
‘onze’, omdat na een demonstratie in het Concertgebouw, waarvoor Evert Cornelis
onrechtmatig ontzet werd uit zijn functie van tweede dirigent, ik niet meer geheel
alleen stond. En het concert scheen een ordelijk verloop te zullen hebben. Hetgeen,
tussen haakjes, geenszins in mijn kraam te pas kwam.
Maar toen het bonte gedruis van stemmende instrumenten langzaam uitstierf, trad
tot ieders verbazing iemand voor het voetlicht om te annonceren, dat Alexander
Schmuller, aangekondigd als solist in een viool-concert, niet zou spelen zolang ik in
de zaal vertoefde. Schmuller, een romantische, haast fabelachtige reïncarnatie van
Paganini, was in die tijd de grote favoriet van het publiek, en ik voelde mij opeens
als de bokser na een uppercut, een knockout, te meer omdat Schmuller kon doorgaan
voor onpartijdig, wijl ik hem nooit iets noemenswaardigs had in de weg gelegd.
Onmiddellijk na het bericht van zijn weigering vlogen de mensen als geëlectriseerd
overeind met een ontzaglijk lawaai. Een echte orkaan van applaus en gejoel. Men
kon er niet wijs uit worden. De enen brulden ‘eruit’, de anderen schreeuwden ‘blijven’.
Die beide kreten rolden heen en weer door elkaar. Hoeveel pro, hoeveel contra?
Niemand zou dat in zo'n daverend rumoer hebben kunnen uitmaken. En dat wilde
maar niet ophouden, dat ging maar door in een onontwarbaar gekrijs. Ik stond daar
op mijn beide benen als iedereen, doch onbeweeglijk, en ik wist zelf niet wat er in
mijn bol mankeerde, want per ongeluk had ik de griep, en voelde me ellendig terwijl
ik wachtte op een beslissing.
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Zij kwam ongedacht. Onder het geloei zag ik iemand op het voor-podium
verschijnen die probeerde iets te zeggen. Ik weet niet wie. Ik was volkomen daas en
duizelig passief, tussen hangen en wurgen. Het lukte hem om verstaanbaar te worden.
Zo luid als hij kon zei hij dat de Eroïca gespeeld zou worden ter vervanging van
Schmullers vioolconcert. Daarmee was iedereen het onverwacht eens, en ik bleef.
Nooit daarvoor, noch daarna hoorde ik zulk een Eroïca. Zij verscheen mij eensklaps
in haar oorspronkelijk klimaat. Het was een overtuiging van J. Martin S. Heuckeroth,
dat Beethoven in die Symphonie zeer bewust de rhythmen en de intonaties gebruikt
had van het liedje der Franse revolutionnairen ‘Ah! ça ira, ça ira!’ Musicologisch is
die opvatting bewijsbaar. In de koortsigheid van die avond ontvonkte dat driftige en
gelovige élan bij Heuckeroth als vanzelf, als uit de bron waar Beethoven eigens
schiep.
Voor mij was dat allemaal ongedroomde winst en daarenboven onvergetelijke
gewaarwording ener onbekende verrukking. Vanaf deze minuut immers, had ik niet
enkel de zekerheid van een gewonnen slag, maar ook de openbaring van een
symphonie en haar vertolker.
Pas terwijl ik zijn portret zag in een krans van rode anjers heb ik mij afgevraagd
wat er van mij geworden zou zijn als op die avond ook ‘de ouwe Heuckeroth’
geweigerd had te dirigeren.
Gratis en zonder dank deed hij mij twee dingen ten geschenke, die ik nauwelijks
verdiende. Hij redde mij; en tegelijk wijdde hij mij in, ontvouwde hij mij een rijk
geheim.

De intonatie van Beethoven
Er zou een hele verhandeling te schrijven zijn over de hedendaagse dirigent-solist
als belichaming der hoofdstromingen van de psychotische massa-instincten omstreeks
de helft der twintigste eeuw. En Paul Klecki zou daarbij het meest geschikte model
kunnen verschaffen voor een analytisch onderzoek. Hij is nog in de kracht van het
leven. Onverzwakt.
Gelijk de grote meerderheid zijner collega's komt hij uit Centraal-Europa. Evenals
zij maakte hij de geweldigste en vreemdste beroeringen mee zonder actieve
deelneming, en schijnbaar zonder zich er aan te storen. Hij is in 1900 geboren te
Lodz (Polen). Als onderdaan van de Tsaar aller Russen. Tot 1921 studeerde hij te
Warszáwa (conservatorium en universiteit) te midden van een wisselvallig, eindeloos
en gruwbaar krijgsbedrijf. Daarna zet hij zijn onderricht voort te Berlijn, werkt
geruime tijd in een overwonnen en neurasthenisch Duitsland, begeeft zich vervolgens
naar het fascistische Italië, dirigeert later in de Sowjet-Unie, wordt dan leider van
het Philharmonisch Orkest te Charkof (gedurende de vorige oorlog driemaal veroverd)
en vestigt zich bij de afloop van vele wederwaardigheden in Zwitserland, dat hem
burgerschap verleent.
Gelijk al zijn collega's uit Centraal-Europa behoort Paul Klecki tot het energische
type en vertegenwoordigt hij deze soort in een zeer hoge graad van intensiteit. Wie
menen zou dat na een zo lange periode van onophoudelijke enervering een phase
moet intreden van verpozing, van evenwicht, vergist zich. De energie, met al haar
drift, met al haar agitatie, welke deze dirigenten van hun prille jeugd af opsnoven
uit hun omgeving, en onder duizenderlei sinistere omstandigheden nodig hadden als
self-defense, die duizendmaal aangeboorde energie werd van lieverlede de grondtoon
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hunner psychische geaardheid. Zij kunnen zich niets meer voorstellen in een toestand
van kalmte en rust. Het werd hun onmogelijk zich te verbeelden dat er ooit
componisten geweest zijn, van nature begaafd met een innerlijke harmonie, die er
klaarblijkelijk naar streefden, voor wie zij het duidelijke doel was hunner muziek.
Alles wat zij dirigeren plaatsen deze kunstenaars onder het coëfficiënt der energie,
zowel de kracht welke de meesters ontplooien bij de strijd die zij voeren, als de
zachtheid, de tederheid, de vriendschap waar zij hun toevlucht zoeken, en waarheen
zij zich altijd richten. Er is bij deze dirigenten nooit vrede, nooit wapenstilstand,
nooit opschorting van obscure ingewortelde vijandelijkheden, ook niet wanneer zij
speelse humor te vertolken hebben of enig weemoedig, elegisch begeren. Steeds
verkeren zij in een gesteltenis van heftigheid, van opjaging, van oververhitting, van
opgekroptheid, van gespannenheid tegen het lot dat hun deel werd, en dat zij nooit
zonder verwoedheid kunnen dragen.
Betreffende dit verschijnsel is het in de eerste plaats opmerkelijk dat zulke symptomen
van overspanning, voortspruitend uit oude, inwendige verbolgenheid, totaal afwezig
zijn bij alle dirigenten van hetgeen wij noemen West-Europa. Die tekenen van
onafgebroken ophitsing, gepaard aan onmin, ontbreken ook volkomen bij het gros
der Westerse componisten van de laatste vijftig jaren. Niemand uitgezonderd. Ik zie
in ons heden geen enkele notenschrijver door middel van wie iemand als Paul Klecki
zijn opgegaarde energie van verbeten en verbitterde hartstocht zo vrij, zo ten volle
zou kunnen uitleven, als hij doet bij Beethoven.
In de tweede plaats is het uiterst merkwaardig, dat die opzwepende, steeds
onvergenoegde, steeds jachtige, steeds aanporrende, steeds dwingende, nooit gestilde
energie een directe, spontane weerklank vindt bij elk publiek van het gehele Westen.
Ook bij ons, gematigde Hollanders. Overal is er een menigte die zich zichtbaar
verlustigt, bedrinkt, bedwelmt aan dat beurtelings gebiedende en vleiende
veldheersgebaar, aan dat beurtelings felle, norse, grimmige, enthousiaste, flemende,
extatische dictatorsaccent, aan de beurtelings zegenende, zalvende, glorieuze,
dominerende, commanderende, implorerende mimiek van een wereldschepper, die
uit zijn zevende hemel de instrumenten regelt als een cadans van sterren. Elk publiek
verheugt zich zó hartgrondig, met zulk een innige overgave en wellust in deze
hyper-romantische pathetiek van musicerend imperialisme, dat de toeschouwende
hoorder, wiens bezinning onder dergelijke toverij niet zwicht, zich genoopt voelt tot
de vraag of die zwijmelende menigten wellicht hun eigen wensen en neigingen
weerspiegeld en verwerkelijkt vinden door een dirigerend machtsvertoon waarmee
hun ganse binnenste dusdanig accoord gaat.
Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, heeft een romantisch dichter gezegd,
wie de fles onverschillig was mits zij een roes gaf. Bij de Beethoven van Paul Klecki
heb ik die opvatting minder kunnen delen dan ooit. Niet omdat hem technisch iets
te verwijten viel. Neen; behalve de gesyncopeerde inzetten waren er geen merkbaar
hinderlijke feilen. De orkest-klank glansde, glimmerde, glinsterde, blonk en schitterde
alsof iedere partituur was begoten met een laag van vers vernis. Alle expressies, voor
zover ik poging tot expressie bespeurde, schenen mij zeer nauwkeurig afgewogen
en met grote kundigheid aangebracht. Wegens zijn dringende voortvarendheid
riskeerde hij veel, doch het meeste lukte.
Mijn ontoegankelijkheid tegenover Klecki's visie op Beethoven is enkel een kwestie
van intonatie. Terwijl hij dirigeerde herinnerde hij mij voortdurend aan het
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extravagante monument dat een Duits beeldhouwer, een halve eeuw geleden, in
veelkleurig marmer vervaardigde van de componist der negen verschrikkelijk
populaire en ongekende symphonieën. Een Jupiteriaanse, super-heroïeke, grommende,
donderende, tyrannische, sublieme Beethoven. Een Duitse Jupiter. Die zich nooit
zal veranderen in een zwaan voor Leda, in een gouden regen voor Danaë. Geen
fantasieën van gewone, zinnelijke liefelijkheid zullen bij die soldateske, bonkige,
dikhuidige Jupiter ooit opkomen in het harde brein. Hij is de autocraat voor wie
elkeen bukt, en zonder morren. De despoot tegenover wie niemand kikt.
Met geschreven muziek kan alles gedaan worden. Het beste en het slechtste. Zelfs
een volstrekt onhistorische Beethoven, een Beethoven die nimmer bestaan heeft,
wordt mogelijk wanneer dirigenten Beethoven bekijken met de ogen, met de
wens-dromen van een Hitler, van een Mussolini, en consorten.
Zo is vandaag de mode en zij bevalt. Men zou zweren dat ieder tegenwoordig
houdt van een dans, van een melodie welke wordt uitgevoerd als in een dwangbuis,
alsof er ergens een veer op springen staat, opgeschroefd tot brekens toe.
Ik weet niet in hoeverre die permanente agressiviteit, dat onophoudelijke opdringen
van onrust echt zijn, of fictief, bij Paul Klecki en de overige dirigenten van
Centraal-Europa. In een geschreven of geschilderd werk is de vervalsing soms
bewijsbaar. In muziek nooit, tot nu toe. Men kan zich verbazen over het gigantisme
dat als een monsterachtige ziekte plotseling opschiet uit notentekens welke altijd
ongevaarlijk leken. Het kan onthutsen dat daar geen redelijke, begrijpelijke verhouding
meer is tussen rumoer en stilte. Men kan de dirigent beschuldigen dat hij met
overdreven bioscopische accenten dirigeert wat voor de hand ligt, en de rest als een
onwetende verwaarloost. Maar dergelijke bezwaren blijven onaantoonbaar. Zij gelden
alleen voor de vijf gelukkigen in Holland, de vijfhonderd gelukkigen in de wereld,
die met Beethovens geest diep genoeg sympathiseren om te begrijpen dat hij een
eenvoudig, onopgedirkt mens was, wie bluf verachtelijk scheen.
Terwijl Klecki een opgeblazen Beethoven acteerde, dacht ik bij mezelf: ‘Wat
broeit daar in godsnaam nog in die hoek van Europa, om tot heden een meester
dermate te misvormen?’ En met gelijke woede verlangde ik iets anders, iets beters,
iets gunstigers te horen.

Nieuws over Chopin
De biografie als kunstvorm wordt sinds enkele decenniën steeds volmaakter, en wie
een week lang zich wil onderdompelen in de eerste helft der vorige eeuw als in een
roman, een verbazende, spannende en schokkende roman, kan ik niet beter rader dan
het grote boek te lezen van de dichter Casimir Wierzynski dat kort geleden verscheen
in 't Engels en spoedig daarna in 't Frans onder de titel: Het leven van Chopin. Met
ontelbare oude en nieuwe documenten manoeuvreert de historieschrijver als een
volleerd artist met de toetsen zijner piano, met de kleuren van zijn palet, en geeft
hier de stem terug die er achter schuilt, de trilling die zich verduurzaamde op een
vergeeld stuk papier. Onafgebroken is men verplaatst te midden ener passionnerende
actualiteit die alle ficties evenaart in fantasie, in pittoreske onverwachtheid, en
overtreft omdat zij het voordeel heeft van niet verzonnen te zijn, maar gegarandeerd
echt. Er krioelen misschien wel duizend bijkomstige personages rondom de centrale
figuur van die wonderlijke mens, die tweede Orpheus, die authentieke tovenaar, en
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allen worden juist genoeg getypeerd om elk te herkennen naar ieders verdienste,
zonder de eenheid te storen van het verhaalde drama.
Maar meer nog onderscheidt Wierzynski's werk zich van alle vorige
Chopin-biografieën, omdat hij de eerste is die, volgens de eisen der hedendaagse
psychologie, de jeugd van de musicus, de ervaringen van zijn kinderjaren, welke
steeds beslissend zijn voor de verdere afloop van het gehele bestaan, zo uitvoerig
mogelijk heeft nagegaan en verteld. Te beginnen dus met de vader, Nicolas Chopin,
zoon van een wagenmaker en wijnbouwer uit Marainville, dorpje in Lotharingen,
die op zijn zeventiende jaar om onbekende redenen naar Polen trok (in 1788), en
daar, na verschillende wisselvalligheden, huwde met Justyna Krzyzanowska, een
wees, en kamenier bij een adellijke familie waarmee zij uit de verte verwant was.
Het is heel zonderling, hoe langzaam en voorzichtig een ouderpaar elkaar nadert, dat
zonder merkbare hartstocht, als 't ware lijdelijk en blindelings gepredestineerd, tegen
alle waarschijnlijkheidsberekeningen in, een genie gaat verwekken, wiens muziek,
sterker dan welke ook de mensheid blijvend zou verrukken. Curieuze karakters, die
Nicolas en Justyna. Zeer eenvoudig, eerlijk en rechtgeaard. Maar ook buigzaam
tegenover de feiten. Zeer open en trouw. Maar toch ook besloten en eigenzinnig De
vrouw vurig katholiek, de man in 't geheim franc-maçon. Beiden schijnbaar planloos.
Passief laten zij zich dobberen op de stroom van een woelige tijd, waar onder moord
en brand de drievoudige ondergang van Polen bedisseld werd. Toch volgen zij een
zeldzaam ongekreukte lijn. Nicolas, die na zijn aankomst in zijn tweede vaderland
boekhouder was geweest ener kleine fabriek van snuiftabak, daarna huisonderwijzer
in het gezin waar Justyna dient, klimt bijna zonder het te weten op tot Frans leraar
aan de voornaamste scholen van Warzáwa. Omdat het onderwijs weinig geld opbrengt,
richt hij zijn ruime woning in als kosthuis voor leerlingen, allemaal jongens uit de
hoge stand, en zo kwam na jaren van geduld een solide, gezellig nest klaar voor de
kinderen, die opgroeiden in de invloedssfeer der Poolse jeugd, op wier vriendschap
zij levenslang zullen kunnen bouwen.
Het eerste was Ludwika, een struis, fors, ondernemend meisje. Het volgende, twee
jaar later, in 1810, een bruinogige, tengere jongen, geboren te midden van een harde
winter en carnaval-rumoer. Hij wordt Frédéric Francis gedoopt, maar gewoonlijk
Frycek genoemd. Zijn zusje leert hem lezen en schrijven, tegelijk in het Pools en in
het Frans. Als hij vier is, zet Ludwika, die zelf wat spelen geleerd heeft van haar
moeder, hem voor een piano. Het gaat als vanzelf. Op zijn zesde kent hij meer dan
het zusje. Er kwamen ook twee andere meisjes bij, Izabela en Emilia, die zij heeft
op te passen en voor Frycek moet een pianoleraar gezocht worden. Nicolas, de vader,
kiest niet de meest geziene van Warzáwa, doch de origineelste, een zekere Wojciech
Zywny, een Tsjech uit Bohemen, een uiterst excentrisch persoon, die van zijn eigen
leermeester een definitieve verering voor Bach had geërfd, welke hij op zijn beurt
inprentte bij Frycek. Dit zijn geen nieuwigheden, maar Wierzynski beschrijft het
bekende zo typerend, dat men het voor dit keer echt meebeleeft. Onder leiding van
die zonderlinge Zywny componeert Frycek, als hij zeven is, zijn eerste Polonaise.
Met een verwonderlijk gemak assimileert hij alles wat hem gewezen wordt door een
oude maniak in wie een kind de kunstenaar herwekt. Twee dagen na zijn achtste
verjaardag geeft Frycek zijn eerste openbaar concert, dat een triomf wordt, natuurlijk,
een openbaring. De roem daarvan bereikt het oor van groothertog Constantijn, broer
van de Tsaar, en onderkoning van Polen, waar hij zetelt in een gewapend paleis, met
een jonge maîtresse die hij om de beurt liefkoost en afrost. Deze potentaat heeft de
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kop van een wolf, het onzinnige, wrede gemoed van sommige Russen die Dostoiefsky
later tekenen zou, was tuk op eindeloze militaire parades, en verslingerde zich aan
een mars, welke Frycek componeerde op zijn tiende jaar. Wat toen gebeurde is bijna
ongelofelijk. Als dat woeste beest 's avonds een zijner buien van razernij had, zond
de jonge minnares haar karos met vier paarden naar de woning van Nicolas Chopin
om Frycek te halen. De kleine Frédéric speelde dan onvervaard piano voor de
wildeman en temde hem. ‘Waarom kijk je in de lucht?’, vroeg hem de woesteling
met de grijns van een glimlach. ‘Lees je de muziek op het plafond?’ Frycek wist
daarop niets te zeggen, en een vreemder avontuur is voor een kind van tien jaar niet
denkbaar. Men mag gerust veronderstellen dat alle Ballades welke Chopin in zijn
verder leven zou componeren, alle Ballades die steeds vehemente contrasten vertolken
tussen tederheid en geweld, tussen liefde en woede, haar oorsprong vonden in zijn
nachtelijke ontmoetingen met een raadselachtig mens wiens onstuimige driften hij
ten goede leidde.
Vader Nicolas, met zijn gezonde boeren-verstand, dat niet hield van moord en brand,
was nooit patriot geweest, hoewel hij tijdens de Napoleontische oorlogen het uniform
droeg. Bij Frycek, ofschoon hij zich in zijn hart altijd Pool had gevoeld, zou het
patriotisme pas ontwaken gedurende zijn leerjaren op gymnasium en conservatorium.
Toen nam het ook onmiddellijk de meest exclusieve, de meest dogmatische posities
in welke men bij een componist kan aanwijzen, en welke Chopin tot aan de dood
zou handhaven met de grootste standvastigheid en wilskracht, zonder enig compromis.
Hij wist dat hij zich nauwe grenzen stelde door zijn beslotenste verbintenis met het
volk en met de grond waaruit hij geteeld was, maar hij wist eveneens dat die enge
grenzen over de ganse aarde zouden worden uitgebreid, als de kunstenaar diep genoeg
graaft in het wezen van zijn volk om de mysterieuze kern op te delven waar alle
mensen elkaar naderen in de eenheid. Deze overtuiging werd zijn artistiek ideaal,
zijn onveranderlijk geloof. Het onmetelijke voordeel er van was, en het voorrecht,
dat zijn standpunt hem dwong om in het meest particuliere gedurig het meest algemene
na te sporen, met de hardnekkigheid van de jager die op zijn buit loert, het zo lang
te omvatten met innigheid tot zij magisch werd, en voor iedereen even verstaanbaar
als onweerstaanbaar. Zo kon zijn mystiek begrip van Polen, dat hij natuurlijkerwijze
zag als de ‘Christus onder de naties’, worden tot begrip van de mens, en hem de zang
ontlokken welke alleen hij vermocht aan te heffen en te behouden. Een zang vol
verlangen, vermengd met smart, en tevens vol van een vreugde die streeft naar
werkelijkheid, waarop ieder hoopt tot boven de macht, tot aan de laatste snik.
Het souvereine realisme ener mystieke gedachte, welke toepasselijk is op elke
mens, volgens de woorden zelf van het evangelie, maakte Chopin tot de perfectionnist
voor wie overal slechts de hoogste waarde geldt als norm, als dagelijkse plicht. Toen
hij zijn geboorteland verliet, kort voor het plotselinge uitbreken der revolutie van
1830, was hij twintig jaar en had niets meer te leren. In zijn bagage lagen de twee
magnifieke piano-concerten, verschillende études en andere werken, duurzaam als
brons. Hij was verder dan Wagner, verder dan Liszt, verder dan Berlioz, verder dan
ieder, juist omdat hij van nature het enige, het onvergankelijke gewenst had (zo is
het ware patriotisme) en overal werd hij gehoord, verwelkomd, als een van ouds
bekende stem. Hij had zich enkel nog te voltooien, in de eigenlijke zin van deze
mooie term: zijn tooi te vervullen. Zich gestadig te ciseleren, te affineren, zonder
verlies van de oorspronkelijke hartstocht, en totdat elke noot die hij schrijft een
resonans wordt, een onmisbare toon van de edelste en tegelijk begrijpelijkste
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hartstocht. Zo is inderdaad het echte, het ware patriotisme (dat stamt van pater, vader)
en gaarne denk ik dat de Russen vandaag hetzelfde bedoelen als Chopin wanneer zij
tekeer gaan tegen een conformisme en een cosmopolitisme, die de wetten loochenen
van volk, tijd en plaats waaruit de kunstenaar ontspruit als waarzegger, als tovenaar
en bezieler.
Met honderden bijzonderheden, honderden karakteriserende anecdoten, waarvoor
iemand honderden boeken moet hebben gelezen om ze te kennen, plus vele
documenten welke ergens in hun vergetelheid lagen te wachten op een ontdekker,
verduidelijkte Casimir Wierzynski dat instinctieve, intuïtieve en tegelijk bezinnende
leven van een componist die in zijn gehele zijn authentiek was en even intransigent
als spontaan, evengoed handwerksman als geïnspireerde, nooit minder het een dan
het ander. De ervaringen van Chopin na zijn vertrek uit Polen, dat hij nimmer zou
weerzien, na zijn vestiging te Parijs, waar hij zou sterven, hadden zich gelukkiger
kunnen ontwikkelen, maar niet beter, niet gunstiger voor onze onderrichting over
een wereld die poogt naar de extatische harmonie van alles wat is en wat wordt. Ik
houd van die duizend bijzonderheden (te talrijk om één er van te citeren), wijl ze mij
direct verplaatsen in de omgeving van een genie, alsof ik naast hem gewoond had
en bemerkte wie hij was.
Het voornaamste nieuws dezer biografie glanst op uit de brieven die Chopin schreef
aan Delphine Potocka, met wie hij een amoureuze idylle had welke drie jaar duurde.
Zij is zolang zijn prinses geweest, zijn vorstin. Hij praatte met haar als met een meisje
uit het volk. Hij hield van vrolijke anagrammen en noemde haar Findelka, zoals hij
zichzelf schertsend noemde Pichon. Hij permitteerde zich de scabreuze
gemeenzaamheden welke verliefden hebben met elkaar, en er blijkt uit dat Des-dur
in het Pools de betekenis heeft van het intiemste der vrouw. Waarom niet? Er kwamen
lieden om te beweren dat die brieven vervalst zijn. Als zij dat ooit konden bewijzen,
zou het me eerlijk gezegd spijten. Want Chopin had als elk onzer het menselijkste
en het goddelijkste tezamen. Ieder pianist kan er leren hoe hij het pedaal te gebruiken
heeft, iedereen hoe hij beminnen moet. Het zou ook nuttig zijn als elk componist en
elk pianist met aandacht de voorrede las welke Arthur Rubinstein schreef bij dit boek.
Wierzynski en hij onthullen een Chopin, die geadoreerd wordt zonder dat iemand
weet hoe en wie hij geweest is. Dat doet misschien weinig toe aan zijn faam. Maar
wel aan de kennis van hem en van onszelf.

Nieuws over Wagner
Ziehier, zeventig jaar na het sterven van de tovenaar, meer dan achthonderd
octavo-pagina's met onuitgegeven documenten betreffende zijn geschiedenis, en
belangrijk genoeg om zonder overdrijving ‘ein wahres Gottesgeschenk’ genoemd te
worden door Thomas Mann.
Het is de sedert jaren beruchte verzameling, welke Mrs. Mary Burrell, een schatrijke
Engelse, dochter van de natuurkundige John Banks, die werkte te Dublin, reeds
tijdens Richard Wagners leven begon aan te leggen met het doel om over de
kunstenaar voor wie zij mateloze verering had, een monumentale biografie te
schrijven, waarvan de volledigheid en de waarheidsliefde de voornaamste
eigenschappen zouden vormen.
In haar onbegrensde bewondering wantrouwde Mrs. Burrell alles wat door
verwanten, vrienden en vijanden gepubliceerd werd aangaande haar afgod, en zij
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had daarin geen ongelijk. Gedurende meer dan vijf en twintig jaar bezocht zij alle
oorden waar Wagner vertoefde. Voor zover zij nog bereikbaar waren, ondervroeg
Mrs. Burrell alle personen met wie haar idool contact gehad kon hebben. Niet enkel
haar ruime geldmiddelen maar ook een merkwaardige speurzin begunstigden haar
passie die allengs een manie werd.
Zij had het ongehoorde geluk een exemplaar te bemachtigen van de autobiografie
welke Wagner tussen 1870 en 1875 voor achttien zijner intimi, op voorwaarde van
de stiptste geheimhouding, had laten drukken bij Bonfantini, een Italiaanse drukker
te Basel, en die hij daarna, geschrokken misschien van zijn eigen partijdigheid, aan
zijn uitverkoren lezers terugvroeg en vernietigde. De sluwe Bonfantini, geïntrigeerd
door de mysterieuze toedracht der bestelling, had van elke pagina een proefvel voor
eigen gebruik bewaard. Langs vele omwegen kwam Mrs. Burrell in het bezit der
losse bladen van het uitvoerigste levensverhaal, dat ooit iemand deed van zichzelf,
dat onbekend bleef tot 1911. Het verschafte haar talrijke aanwijzingen voor het
verrichten van nieuwe nasporingen. Hoever zij deze dreef, toont het nietige feit dat
zij de gequiteerde rekening wist terug te vinden van de goudsmid te Königsberg, bij
wie Wagner op 22 November 1836, twee dagen voor zijn huwelijk met Minna Planer,
hun trouwringen kocht en betaalde met 11¾ Reichsthaler.
Maar wegens de overvloed van Mrs. Burrell's opgehoopte materiaal, en ondanks
haar verbazende energie, strandde de Wagner-biografie, welke zij gedroomd had.
Bij haar dood in 1896 lag pas het eerste deel klaar, en het ging niet verder dan de
kinderjaren van haar held. Om redenen van piëteit, bezorgden de nabestaanden van
Mrs. Burrell een kostbare uitgave van dat geschrift, doch het was onleesbaar wegens
haar omslachtigheid. Het enorme materiaal dat zij vergaarde, bleef ontoegankelijk
eigendom der familie. Eerst in 1929 werd het gecatalogiseerd met vermelding van
de inhoud, en toen die catalogus verscheen, trokken de redacteuren zelf nog voorbarige
en averechtse conclusies. Eindelijk, in 1931, kwam de verzameling van Mrs. Burrell
op de markt. Ze werd het bezit van Mrs. Mary Louise Curtis Bok, en haar echtgenoot,
de violist Efrem Zimbalist, de twee Amerikaanse muziek-beschermers, uit wier kring
kortelings de roem van Menotti te voorschijn trad. In dit jaar 1953, gaven zij bij S.
Fischer Verlag te Frankfurt am Main het gehele archief van Wagner's fanatiekste
aanbidster ter openbaarheid. En veilig mag men zeggen ter openbaring.
Want het eerste wat men zich afvraagt bij iemand op wiens grafsteen te Bayreuth
gebeiteld staat: ‘Hier ruhet der Gott’, is: ‘hoe bracht hij het er af als mens na zulk
een streng onderzoek van al het menselijke waarmee hij te vechten had vanwege
zichzelf en vanwege zijn gezellen in het onzegbaar moeilijke bestaan dat hij als tussen
spitsroeden doorlopen moest?’
Tot mijn hartgrondig genoegen kan men, na alles gelezen te hebben, zeggen: goed,
heel goed.
Toen hij als ongefortuneerd jongmaatje van 21, op 1 Augustus 1834, een kamer
zocht te Magdeburg, waar hij de Opera ging dirigeren, en in de deur van het huis dat
hem was aanbevolen, onverhoeds stond tegenover Minna Planer, de ster van het
gezelschap die hij niet kende, kreeg hij letterlijk een coup de foudre welke een vuur
bij hem ontstak dat nimmer meer zou doven.
Hij zou nooit weer zo iets beleven; zo'n orkaan, zo'n illuminatie. Minna was enkele
jaren ouder dan hij. Verleid op haar vijftiende. Verlaten met een kind, dat zij liet
doorgaan voor haar zusje. Verstandig en afwerend geworden door de ondervinding,
want zij was mooi en had talent. Lang heeft Wagner om haar moeten vrijen en hij
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schreef haar tientallen brieven met een brand, een vlam er in, welke geen enkele
vrouw na haar nog zouden warmen met gelijke gloed. Wanneer zij getrouwd zijn,
gedraagt hij zich jaloerser dan een Moor, en wanneer zij zich, ten einde raad, uit de
voeten maakt met een ander, zit hij haar als een dolle achterna, zuchtend, smachtend,
smekend, rouwend, tot zij weer veroverd is. Neen, zulke brieven, spontane
uitbarstingen van een kokend gemoed, ziedend genoeg om niet aan literatuur te
denken, hebben Mathilde Wesendonck en Cosima Wagner nimmer ontvangen van
Richard! Zij kenden die brieven niet; hebben moeten gissen dat zij bestonden. Eerst
Minna, en daarna haar ‘zusje’ Nathalie, dat van al die stormachtige passie getuige
was, bewaarden ze als haar dierbaarste schat, welke niemand haar ontfutselen kon.
En toen Mrs. Burrell Nathalie terugvond in een miezerig gesticht, verarmd,
vereenzaamd en verzuurd, kostte het niet enkel geld aan Mrs. Burrell om die
overblijfselen ener ongestorven liefde te verkrijgen, maar vooral de verzekering dat
zij samen eenzelfde genegenheid toedroegen aan de schrijver, aan Richard Wagner.
Wij kunnen uit die brieven met grote waarschijnlijkheid afleiden waarom Minna
hem niet het kind gaf dat hij verlangde, omdat hij in een eigen kind een geldiger
bewijs zag der onsterfelijkheid dan in alle muziek welke een musicus kan componeren.
Hij maakte altijd schulden, want terecht beschouwde hij zijn genie als een chèque
met provisie die alles waarborgde. Maar zolang hij onberoemd was, oordeelden de
kleine zielen anders, en op zekere dag moest hij Riga, waar hij ook een Opera
dirigeerde, ontvluchten wegens wissels die hij niet honoreren kon. In een
boerenwagen, te midden van de nacht, en bang voor de kogels van een schildwacht,
trokken zij over de Russische grens. Hij, Minna, Nathalie, en Robber, hun hond, een
New-Foundlander, die zij gekregen hadden van de officier met wie Minna's zuster
Amalia verloofd was. De Russische officier heette Von Meck, een zeldzame naam
in Rusland. Hoe gaarne zou ik weten in welke graad deze Von Meck verwant is met
de mevrouw Von Meck die vijftig jaar later Tsjaikowsky protegeerde, en aan wier
kinderen Debussy piano-les gaf in Moskou, waar hij Moussorgsky leerde kennen,
en door Moussorgsky's voorbeeld een nieuwe muziek ontdekte. John N. Burk, die
overigens de documenten van Mrs. Burrell uitstekend commentariseert, licht
daaromtrent niet in. Het is moeilijk om aan alles te denken. Maar terwijl Wagner en
de zijnen daar in het donker rijden over een hobbelige weg bij een boerderij, kantelt
de wagen. Richard wordt door de schok in een druipende, stinkende mestvaalt
geworpen. Nathalie is gekneusd. Robber jankt. Minna ligt onder de zware wagen.
Zij was in verwachting en heeft een miskraam. Bloedend wordt zij naar een naburige
herberg gedragen. Er is haast. In de buurt ankert het schip dat hen naar Engeland zal
brengen, en verder naar Parijs. Deerlijk gewond moet Minna vooruit, kruipend door
het natte gras. In het schip huizen zij samen als verstekelingen tussen vaten en andere
koopwaar. Er komt een storm op, en nog een tweede storm, die de boeg afrukt. Minna
ligt daar te lijden. Is het wonder, als men zulke angsten samen doorstaat, dat noch
Richard haar, noch zij Richard elkaar ooit konden vergeten? Is het wonder dat Minna
na een dergelijk lotgeval niet meer het kind kon schenken waarnaar haar man zodanig
snakte dat hij meermalen een mislukt schilder (zijn vriend Kietz, uit de hongerjaren
van Parijs) heeft willen adopteren als zoon?
Ook nog toen Wagner, wegens actieve deelneming aan de revolutie van 1849,
moest vluchten uit Dresden, waar hij de Opera dirigeerde, en waar Minna achterbleef,
was het zijn dringendste zorg, zijn heftigste wens om Minna bij zich te hebben, zodra
hij zich in veiligheid waande te Weimar, daarna te Parijs. Hij belegert haar met
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liefkozende uitnodigingen. Zij weifelt, zij twijfelt, zij talmt en stemt ten slotte toe.
Zij toont de eerste kentekenen der slijtage tegenover hem, de onverslijtbare in de
ergste ellende. Maar hij begrijpt die vermoeienis van Minna. Hij vergeet en vergeeft
ook dat, wijl hij haar eens voor altijd bemind heeft. Daar echter begint de verwijdering,
hun breuk. Richard voelde de zin ener revolutie welke Europa had kunnen redden
wanneer zij niet enkel in Frankrijk, maar ook in Duitsland geslaagd ware. Minna had
voor zulke zaken geen belangstelling. Zij jammerde over een verloren sociale positie.
Zij had hem alles geofferd en niets meer te geven. Zij was dood-op na zoveel jaren
ongeluk, na zo weinig dagen van beschermde rust. En ook dat vergaf hij haar. Zij
was voor hem zijn toeverlaat, zijn onmisbaar tehuis, waar hij zijn heden zag en heel
zijn toekomst.
Welk een glorie voor Minna, en eveneens voor Richard, straalt af van Mrs. Burrell's
documenten, wanneer men ze oplettend leest! Als hij ter wille van de werken die hij
nog te componeren heeft, meent te moeten besluiten dat zij niet meer samen kunnen
wonen, behoudt hij nog zijn weekheid, zijn tederheid, zijn ontroerbaarheid, zijn
aanhankelijkheid jegens haar, door wie hem de liefde onthuld werd. Er ging geen
dag voorbij, dat haar herinnering hem niet bezocht, en tot in zijn laatste brieven trilt
een vermurwde toon die hij niet veinzen kon. Maar beiden waren door het leed dat
zij te verduren hadden, te zwaar gewond om er samen over te kunnen tobben. Arme
Minna. Ontelbare malen heeft hij haar gevraagd te zwijgen over het voorbije, het
geledene te vergeten. Zij kon het niet. Zij was ongeneeslijk. Er welde niets meer uit
haar op dan een geklaag, dat hem de keel toesnoerde en onbruikbaar was voor zijn
muziek.
Later, toen hij ‘Mein Leben’ dicteerde aan de dochter van Liszt en de gravin d'Agoult,
aan Cosima, die na Minna's overlijden zijn tweede vrouw werd, heeft hij deze
onverwerkbare passie geminimiseerd, verloochend als de ‘moderne’ misstap van een
jonge man die de gerechte straf ontving zijner lichtzinnigheid. Hij, die de kameraad
geweest was van Michael Bakoenin, een van de chefs der eerste Internationale, had
ook een deel zijner idealen verloren onderweg. Hij had ‘communistisch’ geleefd met
zijn vrienden te Parijs, even arm als hij. Hij had een maatschappij geëist, waar de
kunstenaar zich zorgeloos en buiten alle winstbejag zou kunnen wijden aan zijn taak.
Maar toen te Bayreuth het theater verrees dat hij in zijn democratische jaren had
gedroomd voor ‘het volk’, werd het een schouwburg voor de internationale der upper
ten, en om na 1870 in de gratie te komen bij Bismarck regulariseerde hij zijn
gedachten, als om ze reeds geschikt te maken voor een Hitler. Helaas! Enkel aan zijn
muzikale genius toonde hij zich bij tijd en wijle trouw, want hij componeerde nog
de Charfreitagszauber van Parsifal. Helaas! Het glanspunt van Wagner verlaagde
hem tot een arrivist, wiens halsstarrigheid men bewonderen kan, doch weinig meer.
Zonder twijfel heeft hij dit geweten. In zijn binnenste, dat Cosima nooit gekend heeft,
maar wel Minna, had hij iets anders gewild, en toen hij een huis bouwde waar hij
rusten zou, noemde hij het Wahnfried. Door deze naam loochende hij wat hij gesticht
had. Niemand kon dit begrijpen behalve hij, die wist hoeveel onverwezenlijkt bleef
van de tovers welke lagen in zijn macht. De schim van Minna zal daarbij geglimlacht
hebben, denk ik, als een Boeddha, omdat zij zag dat haar Richard nergens iets beters
ontmoette dan toen hij zijn muziek speelde voor haar, terwijl zij samen wachtten op
een geluk dat nooit gekomen is. Ja, zei ze op die dag, wij houden van elkaar, als
achter het vuurscherm dat hij bij onze boedelscheiding niet terugwilde, omdat het
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hem aangreep zoals hij haar schreef, die goede Richard, wiens zenuwgestel begon
te zoemen als een bijenkorf zodra hij aan haar dacht.
Deze heugenissen heeft niemand kunnen vernietigen. Zij maken beiden even goed
als groot. En ik zou willen dat millioenen evenmensen ze lezen. Want nog immer
zijn we gelijk Richard Wagner in een eeuw waar geld is voor alles, interesse voor
alles, tijd voor alles, moeite voor alles, steun voor alles, erbarming voor alles, behalve
voor de enkelingen die het levenselixer bereiden der schoonheid, het enige dat ons
doen rechtvaardigt.

Otello bij de Opera
Er is in Verdi's Otello weinig muziek van de eerste rang. Veel minder dan in het
Requiem en Aïda. Er zijn in Otello maar weinig passages die een nieuwe visie geven
op de kunst van het componeren en op Verdi zelf. Heel weinig wat Verdi echt aan
den lijve doorvoelde terwijl hij het schreef. Weinig wat werkelijk ‘ingeademd’,
regelrecht geïnspireerd is door Apollo en de Muzen, gelijk men vroeger zei, toen ‘de
goden’ regen maakten en zonneschijn. Weinig wat lichamelijk gebrouwen is uit merg
en been, uit de ingewanden, als de vrucht in een schoot.
Terwijl hij ploeterde op Otello, en daarvóór al, en daarna nog, verkeerde Verdi in
een toestand van innerlijke ontwrichting welke zijn biografen moeten signaleren
zonder het geval te kunnen verklaren. Hij was rijk als een radjah en aartsberoemd.
Hij vond echter niets meer interessant of de moeite waard. Hij vond niets meer dat
hem tot de staat van trilling bracht waaruit muziek ontkiemt, niets ook waardoor hij
zijn doffe trillingloosheid kon vergeten.
Tegen die kwaal der verdorring zocht hij toevlucht bij het nihilisme, een der
vermommingen welke het stervend romantisme had aangetrokken om nog levend te
schijnen. Hij, die de dingen altijd instinctief gezien had in een spiegel van waarheid,
van waarachtigheid (Verdi kwam uit het gewone volk), probeerde ze te zien in een
spiegel der ontkenning. Er werd toen veel gemephistofeld bij de Europeanen. Aan
een tekst van Shakespeare, die de wereld steeds geplaatst had onder het teken plus,
wiens Hamlet zelfs eindigt met de victorieuze klaroenen van Fortinbras, liet Verdi
zijn librettist Boïto het alles devaluerende, alles ontmannende ‘Credo van Jago’
toevoegen, en de luidruchtige manier waarop hij deze confessie orkestreerde met
tremolo's en overige pathetiek, bewijst dat hij zijn negatief geloof voor ernst nam,
bittere ernst. Die snoevende belijdenis van Jago, die satanische bravour-aria werd
het succes-nummer, de attractie der opera Otello, en tot kort geleden bleef zij dat,
hoewel er geen noot ware muziek in klinkt, hoewel zij het absolute minus benadert.
Dat was heel merkwaardig en ‘zeitgemäsz’. Azraël, de engel des doods, kraait daar
reeds zijn overwinning. Het behoeft dan niemand te verbazen, dat Nietzsche nooit
heeft willen horen van Verdi, doch Carmen koos.
Om een uitdovende levensvonk weer aan te blazen, om een verwelkend humeur wat
op te fleuren is er, behalve de systematische ironie (waarin Verdi daarna zijn toevlucht
zocht bij Falstaff), geen slechter remedie dan het nihilisme. Niet enkel omdat onder
deze gezichtshoek de scala der gevoelens, welke men nog waarderen kan,
aanmerkelijk krimpt; niet enkel omdat de communicatiemiddelen met mensen en
dingen verminderen en worden afgesneden; maar voornamelijk omdat de gevoelens,
de emoties die men desondanks, en hoe hopeloos men ook is, nog opvangt, hun
vermogen tot expansie verliezen, meer en meer verzwakken, en ten slotte verstommen.
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Onder die gezichtshoek kunnen de sensaties nog beschreven worden, en er zijn
uitstekende nihilistische romans. Maar in die gemoedsgesteltenis kan een groot deel
der gevoelens niet meer zingen, omdat men er niet meer aan gelooft. Met behulp der
techniek, met behulp der herinnering kan men hen nog simuleren wanneer zij nodig
zijn. Maar zij missen dan; zij ketsen. Zij kunnen niet meer origineel zijn, een
ongehinderde opwelling uit de broeikas der ingewanden. Daarom werd de Desdemona
van Verdi een totaal passief wezen, van wie wij nooit zullen weten of zij iemand
bemint, of zij iets zal kunnen beminnen. Zij is zo niet bij Shakespeare. Zij kon pas
zo worden door de interpretatie van een oude man, die zijn Moor en zijn Jago nog
kon laten woeden en brullen, maar bij wie slechts een verwaterde copie van Tristan
opdook toen hij Desdemona's liefde te vertolken had. Daar ligt het punt dat beslissend
is. Alle bekende tournures van Verdi, al zijn trucs, al zijn melodische gemeenplaatsen,
zijn opera-drinklied van Jago, zijn storm (erg tam, en vol gaten, vergeleken met de
storm van Der fliegende Holländer), heel die namaak zou ik hem gaarne vergeven,
als hij op de twee momenten der liefde (waar zij elkaar begroeten, en waar zij elkaar
wurgen) iets beters gevonden had dan een bleke, flauwe echo van Wagner.
Die verslapping, die vermoeienis van een groot kunstenaar tegenover het meest
integrale, het meest levenwekkende der menselijke ondervindingen, werd niet
onderschept, niet gestuit door de kijk welke de artistieke leiding der Ned. Opera
meende te moeten geven op Verdi's Otello. Integendeel. Het failliet werd nadrukkelijk
geaccentueerd. Tot in de kleine détails. Wanneer Desdemona voor 't eerst haar Moor,
haar held, terugziet, na een oorlog, na veel gevaar, na veel verwachting en na een
razende storm, blijft zij daar onbeweeglijk staan boven op die hoge trap en doet geen
stap naar hem toe. Het liefdes-duo zingt en acteert zij passief als een somnambule,
koel en absent. Wanneer het landvolk haar een aubade brengt, ontvangt zij de brave
lieden met dezelfde kille traagheid, en het hele stuk door blijft zij steken in die
half-automatische mentaliteit. Voor de zoveelste keer heeft een regisseur der Ned.
Opera ook van Desdemona een preutse, ongenaakbare juffrouw willen maken. Het
lukte hem natuurlijk, want dat zijn de kinderschoenen van de kunst, en alles leed er
schade bij, tot vervelens toe.
Een tweede demonstratie van vooropgezet immobilisme, van lijzigheid, leverde
Jago, en hier is de kwestie nog duidelijker. De verliefdheid van Otello, en haar
geloofwaardigheid, laten zich enkel toetsen aan de moeite welke Jago doen moet om
haar te verwoesten. Ziedaar het probleem. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar
zonder Jago te chargeren tot een draak. Er is echter maar één slechte: hem voor te
stellen als een neutraal personage, een kleurloos voorbijganger, een onmerkbare
zakkenroller. Juist die werd gekozen. Zijn diabolieke Credo passeerde als een
telefoontje aan de kruidenier. En zo werd het vernomen. Wel, wel! Daarvoor behoefde
Verdi deze verwoede tirade niet te instrumenteren met alle melodramatische middelen
van de kundige vakman. Met een paar conventionele mondvertrekkingen (type
gluiperd) waande onze Jago het model getroffen te hebben. Aldus reduceerde hij
Otello tot een heethoofdige sul, een opgewonden standje, en haalde hij een streep
door zijn hele psychologie.
Deze klaarblijkelijke bedoelingen, conform aan de mode van gisteren en eergisteren,
om elke mogelijke grootheid te vervlakken, te ontzenuwen, werden met de handigheid
waartoe hij capabel is, bevorderd door de dirigent Josef Krips. Want zelfs als Verdi
beneden de eerste rang blijft, haakt hij altijd nog naar grootheid, zijn eigen authentieke
grootheid, en hiervan heeft Krips wederom niets bespeurd. Hij dirigeert Otello, gelijk
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iedere gebildete Musikdirektor over de ganse wereld een symphonietje van Haydn
en alle overige muziek pleegt te dirigeren. Met een coulante, globale, touristische
geanimeerdheid. Na meer dan dertig jaren dienst in de muziek moet Krips de nuance
nog ontdekken. Krips is de incarnatie der geanimeerde routine in haar meest
platvloerse, anti-artistieke bruikbaarheid, en telkens dat ik hoor hoe hij een meester
mishandelt, betreur ik het succes te moeten bijwonen van iemand die achter een
masker van geïnspireerdheid, welke hem een foef werd, misschien niet eens weet
wat hij doet.
De Otello-opvoering der Ned. Opera geschiedde in commissie van de
Wagner-Vereniging, met wier geldbronnen wij ons niet hebben te bemoeien. Het
getuigt van overvloed, wanneer de metteur en scène komt uit Amerika, de vervaardiger
van décors en costumes uit Italië, en de titel-rol uit Duitsland. Wat mij betreft, ik
was niet erg tevreden over een Otello zonder ras, zonder een zweem van ridderlijkheid,
welke volgens oude verhalen de Moren eigen is, een arrogante, brutale, plompe
Otello, die hard kan loeien, maar niet zacht kan zingen, en dikwijls verschrikkelijk
detoneerde, zonder het te merken zelfs. Ik was niet erg tevreden over een rode
zonsondergang die een heel bedrijf lang onveranderd duurde, over dat bed met
schuifgordijntjes, over de kaars welke Otello met de hand blust zonder dat het
donkerder wordt in Desdemona's slaapvertrek en doodsstee. De ganse belichting
trouwens was primitiever dan gepermitteerd is in de eeuw der electriciteit. Miserabele
sleur. Ik was niet erg verrukt over dat Bussumse tuintje vol rozen of zo iets. Ook niet
over het Concertgebouworkest. Als de viool of een ander instrument samen moest
gaan met de zanger (wat bij Verdi dikwijls gebeurt), haperde er altijd wat. Het is een
dwaze illusie dat men een symphonie-orkest in een paar dagen kan plooien naar de
wisselvalligheden van de opera. Pure onmogelijkheid. Het minst was ik tevreden
over de afgrijselijk geknepen stemmetjes van het kinderkoor der aubade. Als zó onze
jeugd leert zingen, wat valt er dan te verwachten? Behalve daar, was het koor overal
goed. En het ballet? Het had te dansen op een muziek welke Verdi inderhaast
componeerde voor de Parijse Jockey-club, die Tannhäuser uitfloot omdat er niet
gedanst werd op het uur waar de heren van hun tafel kwamen. Men beweert dat Verdi
nooit concessies deed. De enige keer dat hij er in toestemde, vermeerderde niet zijn
roem. De ballet-muziek van Otello is te onbeduidend om welke choreograaf ook en
welke dansers ook een kans te gunnen.
Ieder heeft in de kranten gelezen dat de voorstelling van Otello een triomf geworden
is, en dat Krips bloemen strooide in de orkestbak. Ik zal dus maar geen namen noemen,
geen lauweren reiken aan de een of ander die ze verdient, doch wie gerechte lof zou
kunnen benadelen. Want aan het geheel is toch geen sikkepit te verbeteren zonder
een radicale hervorming van boven af, waar vroom gezongen wordt: Tout va bien,
Madame la Marquise, tout va très bien.

De Opera Lulu
De grote gebeurtenis, de sensatie waarschijnlijk van het nabije Holland-Festival, is
de opvoering welke de Städtische Oper uit Essen zal geven van Lulu, het laatste werk
van Alban Berg dat hij componeerde voor zijn vroegtijdige dood in 1936, en
beëindigde zonder het te kunnen voltooien. Door allerlei omstandigheden bleef het
voor een deel van West-Europa een noviteit.
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Het libretto werd door Berg zelf samengesteld uit twee toneelstukken van Frank
Wedekind: Erdgeist, 1894, en Die Büchse der Pandora, 1904. Zij spelen op een
wereldje dat bijna spoorloos verdween, en onder mensen uit een oudheid, wier
reflexen, reacties en gedragingen wij al moeilijk begrijpen, en hier nog moeilijker,
wijl de componist genoodzaakt was Wedekind's tekst wegens de afgemeten tijdruimte
zodanig te beknotten, dat er dikwijls niet veel meer van overblijft dan een scenario,
een romp, een geraamte. Voor Alban Berg, geboren in 1885 te Wenen, doortrokken,
bezwangerd van Wedekind, die hij van buiten kende, was dat schematische geen
bezwaar, en met de personen der beide tragedies ging hij om als met vrienden en
vriendinnen uit zijn jeugd. Maar wie vandaag opeens voor ‘Lulu’ staat als voor een
nieuw verhaal, riskeert onophoudelijk de draad te verliezen, welke men bij toeval
en dikwijls een beetje laat te pakken krijgt. Want tegelijk heeft men te luisteren naar
een muziek welke reeds tamelijk onwennig klinkt, en naar woorden, waarvan geen
enkel mag ontsnappen als men iets begrijpen wil van een handeling, zó vreemd voor
ons, dat zij meermalen de indruk geeft van te geschieden in een gesticht voor halve
en hele waanzinnigen. Wellicht zijn er geen tien Hollanders die het ‘Klavieruittreksel’
van Lulu kunnen lezen zonder de ergerlijkste last te ondervinden van de ontelbare,
geheel overbodige ‘kruisen, mollen en herstellingstekens’ waarmee elke pagina
onnodig bezwaard is. Ikzelf, door de wol geverfd nochtans, voel mij daar nu nog, na
ettelijke dagen studie, als in een stoppelveld, en nog andere typografische
buitenissigheden maken mij dat schrift ongeriefelijk. Wellicht zullen er geen
tekstboekjes zijn, of niet genoeg. Misschien is de ‘korte inhoud’ welke het programma
geven zal onvolledig, zoals gewoonlijk. Ik verbeeld mij daarom de toeschouwers
van ‘Lulu’ een dienst te doen door hen vooraf te vertellen wat er gaande is in deze
opera, en met de hoop dat niemand door een exacte inlichting wordt afgeschrokken.
Wie niet bang is voor het troosteloze van gratis en griezelig verspilde levens, kan
daar werkelijk iets leren, en er bovendien de voorgevoelens opvangen van een
dreiging, die als een demon overal ligt te loeren, grimlachend, met het geduld der
kat tegenover het gaatje van de muis.
Vooruit dan. De dirigent zwaait zijn staf en uit het orkest schettert het hoofd-motief
der opera, onmiddellijk weergalmend in een dozijn echo's. Door het stuk heen zal
het nog honderden keren klinken in vele gedaanten, verlengd, verkort, achterstevoren
of ondersteboven, positief of negatief, langzaam of snel. Het treedt overal op waar
enige herinnering van libido door de hersens flitst, en men zou het kunnen noemen
‘het thema van de sex-appeal’. Altijd twee kwarten:
Terwijl het vijf seconden raast, komt uit de spleet van het doek, als uit een circustent
een clown te voorschijn met Turkse trom en bekken, gevolgd door de Dierentemmer,
die zijn ‘beesten’ een voor een presenteert aan het publiek: de tijger, de beer, de aap,
het kameel en ten slotte de slang. Deze is Lulu, en zij wordt in de armen van een
‘schmerbäuchigen Bühnenarbeiter’ voor het voetlicht gedragen, gecostumeerd als
Pierrot. Bij elk beest exposeert Berg tevens het corresponderend motief van de persoon
die het symboliseert. Aan het einde van de proloog kennen wij dus ongeveer het
ganse materiaal, gecondenseerd in een notedop, waarmee de componist een paar uur
gaat werken. Ik houd niet erg van die staalkaart-methode, uitgevonden door Richard
Strauss, en zal de thema's citeren naar gelang hunner rangorde in het muzikale drama.
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Wanneer de Dierentemmer zijn sarcasmen gespuid heeft, rijst het doek en begint
het eerste bedrijf. Wij zijn in 't atelier van De Schilder. Bij Wedekind heette hij
Schwarz; bij Berg heeft hij geen naam. Hij is bezig met het portret van Lulu als
Pierrot en zij poseert op een podium. Dat portret zal in de loop der opera een zelfde
obsederende rol vervullen als in The Picture of Dorian Gray (1891) van Wilde. Op
een sofa zit een imposant heer toe te kijken en een vierde komt binnen om de
handeling aan te vangen. Hij wordt door Lulu vrolijk begroet als Herr Alwa en hij
noemt haar ‘Frau Medizinalrat’. Hij is een aardige, luchthartige jonge man, gauw
warm, die aan kunst doet. Bijna direct zingt hij zelf zijn eigen, ietwat kinderlijke
thema, dat veel gevarieerd zal worden, doch immer een lieve ongereptheid vertolkt:

Uit de conversatie blijkt, dat het imposante heerschap de vader is van Alwa, een kerel
die wat in de pap te brokken heeft, en dat Frau Medizinalrat haar man verwacht. Pas
nadat vader en zoon vertrokken zijn, verroert zich de Schilder en in een ‘Introduktion’
waagt hij schuchtere avances naar zijn model. Tussen haakjes: Aan elk der tonelen
van zijn opera geeft Berg de titel van een klassieke muzikale vorm, aangeduid met
gothische letters - gelijk hij gedaan had in Wozzeck. Haakjes gesloten. De
toenaderingspogingen van de Schilder worden door de Gnädige Frau Medizinalrat
afgewezen met een beslistheid welke haar coquette figuur van nature weerspreekt.
In een vreselijk dissonerende ‘Canon’ (gothische letters) hollen zij elkaar achterna
door het atelier. De Canon is gecomponeerd op het Lulu-motief, dat wij voor 't eerst
duidelijk horen. In twee gestalten. De oprijzende, de goedige:
en de neerdalende, ietwat persiflerende omkering:

misschien een opzettelijke, misschien een onbewuste aanhaling van de operette-deun
welke gejengeld heeft in ieders brein, en die door Bartok (later) gebruikt werd in zijn
Concert voor Orkest, om een zekere tendens tot gemeenheid te typeren onzer huidige
amourettes. Tussen haakjes wederom: ik noteer de muziek-citaten expres met zo
weinig mogelijk kruisen en mollen. Om het lezen te vergemakkelijken. Ook om
zijdelings een heldere blik te vergunnen op de melodiek van Berg, die veel tonaler
is dan zij schijnt en dan hijzelf dacht. Wij sluiten nu de haakjes definitief.
Als de twee elkaar bek-af zouden kunnen grijpen, wordt de deur gerammeid,
geschud, gebeukt, en eindelijk krakend ingetrapt. Herr Medizinalrat stormt binnen
met opgeheven stok. Hij brult ‘Ihr Hunde’, kucht nog, hijgt en valt morsdood op de
vloer. Een beroerte. Wat nu? Het atelier een beetje opruimen. Een dokter halen. Lulu,
alleen met het lijk, neuriet schommelende een Canzonetta, rondom het idee: ‘Der
Tanz ist aus. Er läszt mich sitzen.’ Als de Schilder terug is (zonder dokter) hebben
zij samen nog een half-verbouwereerd, half verliefd Recitativ en Duett. Terwijl Lulu
zich gaat verkleden zingt de Schilder een Lamento op de wijs van een Arioso: ‘Ich
möchte tauschen mit Dir, Du Toter!’ Aan het slot is Lulu klaar. Hij knoopt nog haar
bloes dicht (zij beeft te veel) en het doek zakt langzaam. Dat is allemaal niet minder
koddig dan treurig. Op het randje van de caricatuur. De scène zou gespeeld kunnen
worden als een parodie.
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Na een schertsend, vlinderig, geparfumeerd tussenspel zijn we in een Sehr eleganter
Salon. Pierrot hangt in een prachtige brokaat lijst boven de schoorsteen. Lulu, in
ochtend-négligé, luiert op een chaiselongue. De Schilder brengt haar de post. Tijdens
dat korte orkestrale intermezzo blijken zij getrouwd te zijn, beroemd geworden, rijk,
en op een punt van aanbrekende wederzijdse onbevredigdheid. Een luchtig Duettino
laat dat merken. Ook de intieme conversatie welke Lulu even verder heeft met een
bezoeker, een nieuwe kennis voor ons, een mallotige, praatvarige, asthmatische
grijsaard, die geld komt lenen, en eens kijken hoe het er bij haar uitziet. Heel kluchtig,
met af en toe een greintje sentimentaliteit. Kammermusik en Nonett voor houtblazers.
Zij zou weer willen dansen. Hier in dit huis is ze niets meer dan een dier! De bel
rinkelt. De oude maakt zich omslachtig uit de voeten voor het protserig heerschap
uit het vorig toneel. Zijn eerste woorden luiden: ‘Was tut denn Ihr Vater da?’ Zo
weten wij ten minste wie die rare snaak is, wiens rare naam (Schigolch) geen enkele
maal zal worden uitgesproken. Wij weten nog niet wie het heer is. Zijn thema, op
één noot na dodekaphonisch:

tekent de ‘Gewaltsmensch’. Hij entameert onmiddellijk een botte, barse explicatie
met Lulu, die hij verordent haar bezoeken bij hem te staken, omdat hij wil trouwen.
Dat moet dus Dr Ludwig Schön zijn, hoofdredacteur van een krant, wiens
huwelijksaankondiging met de dochter van een Ritter en Regierungsrat daarstraks
met de post kwam en door de Schilder werd voorgelezen. Schön zou Lulu graag
overdragen aan zijn zoon Alwa, maar die jongen ziet haar niet. Lulu probeert hem
te bedaren: Seitenthema in het tempo ener Gavotte. Zij wil niet van hem af. Zij kan
niet zonder hem. Zij heeft hem alles te danken. In een conservatoriale Sonate echter
triomfeert altijd het eerste thema, daar valt niets aan te veranderen, en bij de Reprise
daarvan maakt Schön zoveel kabaal, dat de Schilder komt aanzetten en Lulu beledigd
afdeinst. Onmiddellijk schakelt Dr Schön zijn ruzie over op de Schilder. ‘Je hebt een
half millioen getrouwd, zorg ten minste dat zij je niet voor de gek houdt.’ Hij geeft
de biografie van Lulu. Op haar twaalfde jaar bloemenverkoopster van 's nachts twaalf
tot twee. Hij heeft haar daar opgeraapt. Maak er een fatsoenlijke vrouw van. Berg
titelde deze episode Monoritmico en construeerde ze op een hortend, bonzend,
stampend, koppig rhythme, waarvan de beweging geleidelijk versnelt:
De Schilder, die bijzonder naïef en fragiel schijnt te zijn, trekt zich die onthullingen
geweldig aan, loopt als een dolle weg, en snijdt zich achter de gesloten deur van de
belendende kamer de keel door met een scheermes. Lulu komt af op het gegil. Schön
en zij breken de deur open. Te laat. Dat is de tweede dode. Ook Alwa vertoont zich.
Samen bezingen zij het lot van de Schilder even macaber-komisch en
kinderlijk-cynisch als het einde van de Medezinalrat. Zo sluit de penibelste, maar in
muzikaal opzicht de formidabelste scene uit deze opera. Doek.
Een symphonisch tussenspel, wroegend en murw van toon, gaat zonder modulatie
over naar de schrille klanken van een jazzband achter de wanden der kleedkamer
van een theater. Lulu, die weer danseres is, zit gezellig te kouten met Alwa, bij een
glas champagne, in afwachting harer beurt. Zij drinken te veel en verzeilen in de
hartelijkste confidenties. Als het belletje haar roept verzinkt Alwa een paar minuten
in gemijmer (Eerst de Medizinalrat, toen de Schilder, wie nu?). Opeens verschijnt
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de excentrieke, burleske figuur van een Prins, een echte operette-prins, begeleid door
een schrijnend-zalvend Koraal. Hij is ontdekkingsreiziger, vermoedt een ziel in Lulu
en wil haar meenemen naar Afrika. Zijn pedant-kluchtige speech wordt gestoord
door een bel. Rumoer achter de coulissen. Hysterisch geschreeuw en paniek op het
toneel. Lulu is flauw gevallen tijdens haar nummer. Omdat zij niet dansen kan voor
Schön en zijn bruid. Schön rent op en beveelt Lulu te dansen. Zij weigert. Hij stuurt
iedereen de deur uit. Dan: de Sonaten-Durchführung, en dit beduidt een nieuwe
explicatie tussen Schön en Lulu. Bewerking van Schön's thema in snijdende, kervende
neo-classicistische formalismen, waaraan het harde rhythme een ijzige, hypnotiserende
continuïteit verleent. Heel hun samenspraak is afgrijselijk van rancuneuze bitterheid.
Zij hangen aan elkaar om elkaar te wurgen. Lulu zwicht niet. Allengs kraakt zij hem.
Hij zakt ineen. Letzte Sonaten-Reprise met Überleitungsidee en Seitenthema in het
tempo der Gavotte. Zij dicteert hem, woord voor woord een brief aan zijn bruid om
de verloving af te breken. Nog even een vluchtige herinnering aan de wroegende
tonen van het symphonisch tussenspel. Lulu poetst zich op voor haar dans. Een
belletje. En het doek valt.
Tweede bedrijf. Prachtige zaal in Duitse renaissance. Soort van ruime hall, waar alles
duur is en grandioos. Monumentale trap. Lulu's portret in antiek-gouden lijst. Plafond
van gesneden eikenhout. Verbleekte gobelins aan de wand. Lulu (ochtendjapon) in
gezelschap van gesluierde dame ‘in sehr männlich anmutenden Kostüm’. Alleen wie
Wedekind gelezen heeft, kan gissen dat zij Gräfin von Geschwitz is, en lesbisch,
want ik geloof niet dat haar naam en haar aard in de tekst eenmaal vernoemd wordt.
Er is sprake van een Künstlerinnenbal, waar mannen geen toegang hebben. Dr Schön
zou graag worden binnengesmokkeld. Neen. Wij vernemen terloops dat hij getrouwd
is met Lulu en op de beurs handelt. Beide dames af. Schön, alleen, intoneert een
larmoyante aria: ‘Das mein Lebensabend! Die Pest im Haus!’ Voelt zich bespionneerd.
Heeft neurasthenische hallucinaties. Doorzoekt de hall met een revolver. Jammert
tranerig: ‘Der Irrsinn. Der Schmutz’. Lulu terug om een schalkse Kavatine met hem
te zingen op een tekst vol wrange sous-entendu's. Samen links af, naar het aangrenzend
slaapvertrek. Geschwitz terug. Luistert aan de deur, hoort wat, schrikt, en verbergt
zich gechoqueerd achter een scherm. Daar komt de asthmatische Schigolch
aangestrompeld, struikelend over het gladde parket. Vervolgens de Gymnasiast (jonge
student, altstem en ‘Hosenrolle’) aan de arm van de Athleet. De Gymnasiast kraaiend
als een trompet. De Athleet getypeerd (evenals de clown uit de proloog) door een
bons van de ellebogen op een klavier. Lulu terug in gedecolleteerd baltoilet. Orchidee
op haar boezem. Ruik maar, zegt ze, halsreikend naar de Gymnasiast. Zij gaat een
deur versperren boven in de achtergrond, terwijl het groteske drietal een wiegende
Canon wauwelt op een ware dronkemanstekst. Puzzel: Wie is opgesloten? Lulu terug.
Plotseling treedt een kamerdienaar binnen en meldt stijlvol: Doktor Schön. Tumult
en paniek onder de bizarre gasten. Allen verbergen zich. Schigolch vecht met Lulu
om de sleutel. Ook hij verdwijnt en ziedaar opeens Alwa, in smoking. Pikante
gedachtenwisseling met Lulu over haar verleden, met dwaze interrupties van de
butler, die verkikkerd lonkt en de tafel dekt voor twee
Het onderhoud tussen beide jonge lieden neemt een gevaarlijke wending. Schön
steekt zijn kop door een gordijn en mompelt: ‘Mein eigener Sohn.’ Als de butler zich
te duidelijk uit: ‘Der also auch.’ Bij een te innige kus op de hand van Lulu, die veinst
te schrikken, kop van de Athleet. Alwa knielt voor Lulu en murmelt: ‘Richte mich
zu Grunde; Mignon, ich liebe dich.’ Zij antwoordt: ‘Ich habe deine Mutter vergiftet.’
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Affreus, onmenselijk. Stilte voor de storm. Dan barst het onweer los. De Athleet kan
het niet langer harden en springt uit zijn schuilhoek. Boven aan de trap klimt Schön
naar beneden, in de ene hand een revolver, in de andere een krant. Alwa ligt nog op
de knieën voor Lulu. Schön schreeuwt een motto, dat we al hoorden bij de dood van
de Schilder: ‘In Paris ist Revolution ausgebrochen...’ Athleet vliegt door een raam
en Schön sleept Alwa naar buiten. Furioso. Fünfstrophige Aria. Afschuwelijke
imprecatie van Schön tegen Lulu. Koelbloedig berekenend probeert zij nogmaals
haar macht. Vergeefs. Hij duwt haar de revolver toe en wil dat zij zich neerschiet.
Zij neemt hem en vuurt naar het plafond. Geen loos gerucht! Athleet rent over het
toneel. De razende Schön ontwaart hem als een spook. Wat was dat? Hij gaat zoeken.
Vindt Geschwitz, pakt haar bij de kraag en sluit haar op. Gaat naast Lulu zitten, aan
wie hij de revolver heeft afgegrist. Dringt haar nog eens het wapen op. Zij vechten
erom. Lulu bemachtigt hem. ‘Lied der Lulu’ met de revolver omlaag in haar hand:
‘Wenn sich die Menschen um meinetwillen umgebracht haben, so setzt das meinen
Wert nicht hinab.’ Acrobatische coloratuur van virtuoze zangeres. Schön wringt het
wapen naar haar eigen borst. Dan wordt het de Gymnasiast te kras en hij kruipt onder
de tafel uit, waar hij zich verstopte. Een ogenblik verliest Schön zijn bezinning en
draait zich om. Lulu schiet hem vijf kogels in de rug. Een, twee, drie, vier, vijf,
opgetekend in de muziek. Hij tuimelt in de armen van de Gymnasiast. Hij snakt naar
drinken en Lulu laat hem nippen aan een glas champagne. Hij wil niet weggedragen
in de slaapkamer. Als Geschwitz zich nog even laat zien, kreunt hij ‘Der Teufel!’ en
sterft op een divan. De hemel weet waar vandaan, maar Alwa terug. Lulu tracht hem
te paaien. ‘Es ist schade um mich. Ich bin noch jung! Ich will Dir treu sein mein
Leben lang. Sieh' mich an, Alwa! Mensch, sieh' mich an, sieh' mich doch an!’ Alwa
blijft onverbiddelijk. Een belletje. De politie. De ridicuul trompetterende Gymnasiast:
‘Ich werde aus der Schule gejagt.’ Doek.
Hierna een wervelend Ostinato op het hoofd-motief der opera met enkele korte
halte's. De muzikale illustratie van een film, die het proces van Lulu uitbeeldt, haar
veroordeling, haar gevangenschap, haar ellende.
Dan rijst het scherm opnieuw. Hetzelfde decor als te voren. Maar ontluisterd,
bestoft, onbewoond. Lulu's portret omgekeerd tegen de muur. Vaal licht van een
schemerlamp. Geschwitz, in 't zwart; Alwa verzonken in gepeins; de Athleet zeer
dik geworden en gekleed als bediende. De een zegt dit, de ander dat. In een grauwe,
suffe, moede stemming, met af en toe wat galgenhumor, smeedt men plannen om
Lulu te bevrijden. Het lukt, als in een ouderwetse stuiversroman: Er heerst cholera
in Hamburg. Geschwitz wordt ziekenverpleegster, besmet zich, en bezoekt Lulu in
de gevangenis, waar zij haar ook weer aansteekt. Beiden worden afgezonderd in
dezelfde barak, verwisselen van kleren, Lulu ontsnapt en Geschwitz, ‘das arme
Ungeheuer’, zal zitten. Je reinste hocus-pocus. De Gymnasiast, die in een
verbeteringsgesticht geweest is, laat nog even zijn schetterende tronie zien, doch
wordt buiten gesmeten, misschien uit jaloersheid. Als Lulu, afgetakeld, verflenst,
met kapotte schoenen, voorzichtig binnenkomt, blaft de Athleet haar woedend toe:
‘Woher nimmst Du die Schamlosigkeit, mit einem solchen Wolfsgesicht hier zu
erscheinen?’ en knijpt uit. De asthmatische Schigolch gaat de kaartjes kopen voor
de trein. Alwa en Lulu zijn alleen. Hij behield zijn illusies. Een prozaïsche en
meewarige uiteenzetting, om de toeschouwer in te lichten, stijgt geleidelijk tot een
Hymne op haar, begeleid door een ruisend orkest. Hij neemt haar mee naar de divan
en legt zijn hoofd in haar schoot. Lulu zegt, gesproken: ‘Ist das noch der Diwan auf
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dem sich Dein Vater verblutet hat?...’ Alwa schreeuwt (hoge as): ‘Schweig Schweig...’. Nog een paar keer het hoofdmotief, fortissimo. Dan doek en slot.
Bij dit morbide, uiterst melodramatisch gegeven, dat wel niet geheel buiten het leven
staat, maar er toch slechts een zeer klein gebied van bestrijkt, componeerde Alban
Berg een afwisselend naturalistische, expressionistische, symbolistische en
neo-academische muziek. Deze vier sterk verschillende gezichtshoeken der innerlijke
waarneming worden samengebonden door de onafgebroken eenheid, dikwijls
uniformiteit van het technisch procédé waarmee de componist elk zijner vier
standpunten realiseert in muziek. Het naturalistische (soms buitengewoon evocatief,
zoals b.v. het gestommel, het gedraaf tijdens de zelfmoord van de schilder), stamt
regelrecht van Strauss, speciaal van diens Salome, met wie ‘Lulu’ nauw verwant is.
Het expressionistische, gebezigd voor de lyrische passages, wortelt in de vroege
Schönberg, en via deze in de late Wagner. Het symbolistische, gebruikt ter
karakterisering van Geschwitz, komt van Debussy. Het neo-academische der kolossale
vorm-structuren als de mono-ritmico en Schöns sonate, spruit van Brahms en Reger.
Ook het technisch procédé van onophoudelijke contrapuntiek op traditionele basis,
vindt zijn oorsprong bij Reger. De eigengereidheid, de wetteloosheid in de toepassing
nam Berg over van zijn leraar Schönberg, aan wie ‘Lulu’ is opgedragen. De
chromatiek van Tristan is in ‘Lulu’ op verre na niet overwonnen. Het verminderd
septiem-accoord, dit manusje van alles der negentiende- en twintigste-eeuwse muziek,
doet, min of meer gecamoufleerd, nog menigmaal dienst. Ondanks zijn pogen geraakt
Berg bijna nergens tot werkelijke atonaliteit; ik bedoel: tot een werkelijke vrijmaking
van afgeleefde methodes. Voortdurend duiken in ‘Lulu’ echo's en flarden op van
tournure's uit het Duitse, post-Wagneriaanse muziekdrama, en de ganse habitus, het
hele motorische zenuwgestel, het gebaar van ‘Lulu’ is specifiek modern Duits, met
al zijn ongecontroleerde neigingen tot wreedheid, vervolgingswaan, brutaliteit,
lijdelijkheid en hyper-romantiek. De ingeboren zelfvernielingswoede, welke alle
personnages van ‘Lulu’ kwasi organisch distilleren met een totaal gebrek aan instinct
van zelfbehoud, is als tijdsverschijnsel zeer merkwaardig en werd door Alban Berg
meestal onweerstaanbaar suggestief vertolkt. Men moet hopen dat die symptomen
behoren tot het verleden.
‘Lulu’ is lichter georkestreerd dan ‘Wozzeck’. De zangeres der titelrol zal niet
enkel een schoonheid en verleidelijkheid moeten bezitten, welke haar exorbitante
vermogens van vampier, van femme fatale verklaren, doch daarenboven een sopraan
die tegen de opperste moeilijkheden der kunst onmerkbaar kan optornen. Eveneens
van de overige rollen, en van het gehele orkest, veelal solistisch geïnstrumenteerd,
wordt de hoogste virtuositeit gevergd. Ik weet niet of de Städtische Oper van Essen
‘Lulu’ (welks derde bedrijf onvoltooid bleef) zal voorstellen in de versie met film
en met de slotscène die als klavier-uittreksel gedrukt is. Ik ben zeer benieuwd naar
de indrukken van een werk dat ik wegens zijn inhaerent defaitisme slechts beschouwen
kan als een hindernis voor de toekomst. Ik begrijp niet hoe een componist
maandenlang, tot stervens toe, kon wonen (hij stierf aan een besmetting waarvan de
haard onvindbaar bleef) in de giftige atmosfeer van beurse, verschaalde wezens, ik
begrijp niet wat voor nut het heeft om ons met de tovers ener machtige muziek onder
te dompelen, tot stikkens toe, in het vat van moordende toxinen dat die wezens
afscheiden.
Opzettelijk citeerde ik niet de dodekaphonische ‘rij’ waarop Lulu volgens de
commentators van Berg gebaseerd zou zijn. Dat staat deftig. Doch dat is pure humbug
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en dat sticht maar verwarring voor de hoorder, die wil luisteren als een eenvoudig
mens.

Erich Leinsdorf
Er is geen groter genoegen dan ongedacht opeens een meester te ontmoeten, in de
magische zin, een meester door wie men zich gaarne laat meenemen waarheen hij
wil, omdat op hem elke critiek haar snede verliest. Deze zeldzame voldoening werd
ons geschonken door Erich Leinsdorf tijdens het Caecilia-Concert van
Donderdagavond 4 Juni, waar hij verscheen als een onbekende en zich openbaarde
als een dirigent die de hoge macht bezit om mensen en dingen, even te voren nog
schijnbaar onbesnaard, zingend te maken en zo bezield alsof de geest zelf der muziek
in hem was gevaren.
Men bemerkte dat bijna dadelijk al gedurende de introductie van Mozart's
symphonie in Es, een der drie laatsten. Men wist niet hoe het kwam, of waaraan het
lag, maar over die inleiding hing een ondefinieerbaar waas dat wij nog niet kenden,
half duister, half lichtend, een gesluierdheid achter welke de klank een pakkender
accent kreeg dan wij kenden, ietwat tragisch, als een smartelijk gestemde aanroep.
Uit deze invocatie ontlook het thema van de allegro als een vraag waarmee gepoogd
zou worden een vage innerlijke angst af te wentelen, een beetje moe, een beetje
hopeloos, hoewel het rhythme dansend is. Het tweede thema antwoordde ja en neen
tegelijk, zacht dringend, bevestigend, doch uitwijkend in verlangende melancholie,
en onderstreepte de smeking, op een geheime ondertoon van groeiend betrouwen.
Terecht liet Leinsdorf het volgend Andante, een poignante confrontatie tussen ja en
neen, tussen plus en minus, spelen in een sneller, zwevender tempo dan gewoonlijk.
Het was als de eeuwige wisseling, weifeling van alle leven tussen majeur en mineur,
tussen helderheid en schaduw, beiden bedreigd door een onvoorziene dramatische
verwikkeling, maar beiden zich herstellend in het voornemen van hun begin.
Het derde deel der Symphonie, het menuet, herwekte een nabij verleden met al
zijn idyllen, zijn illusies die bekorend waren. Daarna explodeerde de Finale in een
scherts, zo enthousiast, zo grandioos, zo dionysisch, zo drastisch dat Beethoven pas
in zijn Achtste Symphonie zulk een bevrijding van alle zwaartekracht zou evenaren.
Mozart's ontelbare malen formalistisch afgeraffelde Symphonie in Es was het innerlijk
gebeuren geworden van elk mens die met de teleurstellingen van zijn vorige dag
ontwaakt en zich aarzelend opheft tot een nieuwe inspanning. Om de actuele toedracht
van ieders alledaagse, onveranderlijke ervaring uit te drukken, behoefde Leinsdorf
die Symphonie van Mozart slechts te zien, te begrijpen gelijk zij objectief genoteerd
werd. En hij heeft dit gedaan. Ook waar soms de bedoeling niet helemaal lukte, wijl
zij hier geheel vreemd was, of wijl hem de tijd ontbrak om haar ten volle te realiseren,
bemerkte men toch de intentie van een kunstenaar, die verstaan heeft wat Mozart
zei.
Leinsdorf reproduceert dus niet enkel een partituur in haar materiële verschijning
van exacte, precieze notentekens, hij reproduceert eveneens het psychisch proces,
waarvan het notenschrift min of meer trouw, min of meer sterk blijk geeft. Deels
bewust deels onbewust, deels langs intellectueel beredeneerde wegen, of door een
instinctieve, spontane vereniging met de muzikale tekst, associeert hij zich aan het
gelezene zo innig dat de oorspronkelijke roerselen van een te vertolken compositie
wederom leven en bewegen als in het moment toen de maker haar dacht en opschreef.
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Het zou zonder twijfel een hachelijke opzet worden om elke compositie te willen
vangen in een concrete terminologie; want behalve dat onze sensaties en emoties
uitermate vertakt zijn en genuanceerd, zijn de woorden waarmee wij hen benoemen
buitengewoon approximatief en gebrekkig. Bovendien waren er niet erg veel
componisten tot nu toe die bij voorkeur en als van nature zich bevinden in dat gebied
waar de gevoelens nog zuivere energie zijn, nog geen naam hebben, slechts zeer
schematisch kunnen worden gevat in een begrip, dat door ieders brein anders
weerspiegeld, anders geformuleerd wordt. Er waren nog minder componisten (maar
zij zijn de allergrootsten), wier organische receptiviteit en productiviteit de graad
van verfijning, van sensibilisering verwierf, welke hen in staat stelde de berichten
uit dat onderste levensdomein te noteren zonder onderbreking van de continuïteit en
met de interne logica die eigen is aan deze wezenlijkheden. De muziek echter, wegens
haar onbeperkte kneedbaarheid, wegens de onbegrensde mogelijkheden harer
schrifttekens, kreeg het voorrecht om dit onzichtbare, ontoegankelijke terrein der
beginnende gedachte kenbaar te maken en juist dat uit te spreken wat zonder haar
eeuwig onzegbaar zou blijven. En niet enkel de componisten die het diepst
doordringen in dat verborgen substratum, wier contact met die primaire bron het
ongetroebeldst is, die hun bevindingen op de meest directe wijze verklanken,
beschouwen wij als de besten, de edelsten, de onmisbaarsten, doch ook de waarde
hunner vertolkers bepalen wij naar mate van de aansluiting welke zij weten te tonen
met deze intrinsieke geaardheid van alle goede muziek.
Ook tijdens het piano-concert van Schumann (met Theo van der Pas aan de vleugel)
bleek Leinsdorf een kijk te hebben op achtergronden die gewoonlijk kwijtraken door
de routine waarmee een beroemd ‘stuk’ om zo te zeggen regelmatig wordt ontzenuwd.
Speciaal troffen mij de gesyncopeerde passages der finale, die steeds gedirigeerd
worden met verlegging van het zwaartepunt (de eerste tel) alsof het rhythme een
normaal beloop heeft, wat deze episode verlaagt tot een ordinaire cadans. Leinsdorf
dirigeerde syncopisch, zoals Schumann schreef, en het was de eerste keer dat ik een
dirigent dit zag durven. Waarschijnlijk omdat er niet genoeg gerepeteerd kon worden
en omdat zowel orkest als solist aan minder tekstuele interpretatie gewend zijn slaagde
Leinsdorfs opvatting slechts bij benadering, maar hij gaf ten minste een duidelijke
visie op wat zou kunnen, op wat zou moeten zijn, op wat men gemakshalve ontwijkt.
Nog menig ander fragment van dit afgezaagde werk en misschien wel de gehele
intonatie leek mij gekozen uit een gezichtshoek die mij nieuw scheen en die mij
bewees dat Schumann een nobeler kunstenaar is dan men over 't algemeen laat
vermoeden. En dit verheugde mij.
Maar wat Leinsdorf beloofd had in de Symphonie van Mozart, vervulde hij eerst
geheel in de Schilderijen-tentoonstelling van Moessorgsky. Hier had hij twee genieën
te begrijpen, te omvatten, te veraanwezigen. Het coloristisch genie van Ravel dat uit
ogenschijnlijk primitieve pianostukjes een wonderbaarlijk fantastisch en tevens
gemeenzaam heelal toverde van de verbazendste en de verrukkelijkste kleurigheid.
Het menselijk genie van Moessorgsky, die bij een tiental tekeningen van een gestorven
vriend de impuls opving en opschreef van het oer-verlangen en het oer-gebaar aller
wezens naar een toestand welke wij schoonheid noemen, omdat ieders eigen
innerlijkste krachten daar gedreven worden tot een summum van welbehagen en
verzekerdheid.
Na dezen te analyseren welk een uitmuntend technicus Erich Leinsdorf is, lijkt
haast overbodig. Als jong maatje werkte hij onder Bruno Walter en Toscanini. Goede
voorbeelden deden hem goed volgen. Hij leerde het ambacht vanaf het begin, en er
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is niets wat hij niet weet. Hij heeft een maximum aantal deugden (de economie van
het gebaar, de vastheid van tempo, de even zorgzame aandacht voor de structurele
lijn als voor het detail, het ornament; de elastische, gespierde rhythmiek, de vurige,
beheerste dynamiek; de frisse disponibiliteit voor het lyrisme, de intuïtieve zin voor
melodie, de intelligente gradering der expressies) en hij vermijdt elk misbruik. Geen
spoor van grilligheden, geen spoor van het hedendaagse exhibitionisme. Een louter
kunstenaar. Hij is Oostenrijker en een en veertig jaar. Hij ging op tijd naar Amerika.
Hij heeft de toekomst voor zich. Het moet een ongehoord geluk voor hem geweest
zijn om te musiceren (al was het dan maar weinige uren) met een zo gevoelig en
volmaakt instrument als het Concertgebouworkest. Ik hoop hem terug te zien.

Op de helft der Kunstmaand
Voor wie zocht naar muziek, hoe dan ook, is de Kunstmaand slecht begonnen met
het karakterloze, flodderige geluidsdecortje dat Geza Frid had samengeflanst voor
het ballet Luctor et Emergo.
Het was een potpourri van drie of vier haastig bijeengescharrelde gemeenplaatsen
(een oud volksliedje, een tarantella-rhythmus, de stoplap van een tonale cadens,
duizendmaal herkauwd, een afgezaagde solo-viool) en bovendien zo ongegeneerd
stumperig gefabriekt, met zoveel linke, lepe handigheidjes, dat men zich schaamde
jegens de componist, gelijk men dat doet tegenover een stakker, die zijn misère niet
verbergen kan.
Maar Geza Frid is geen sukkel. Hij heeft een aanzienlijke situatie in ons
muziekbedrijf. Hij ontwikkelt een veelzijdige activiteit, welke gewettigd zou kunnen
worden door zijn veelzijdig talent, als hij het consciëntieus gebruikte. Hij geeft zich
echter geen rekenschap van de verantwoordelijkheid die zijn verschillende functies
meebrengen in een centrum als Amsterdam. Herhaaldelijk reeds heb ik hem moeten
waarschuwen voor de ontoelaatbare faciliteiten welke hij zich vergunt, en die hij
bezig is hier in te burgeren als norm, als aanstekelijke gewoonte. Hij zelf, qua
kunstenaar, gaat zienderogen omlaag, en mits wij hem verhinderen verder te zakken,
zullen wij hem volgen. Eertijds is hij modern geweest, of probeerde het te schijnen.
In dit ballet verkommerde hij tot een banaliteit welke niet eens schools of reactionnair
genoemd mag worden omdat elk overblijfsel van iets achtenswaardigs eruit verdween.
In dit ballet rangeerde Geza Frid zich in de buurt ener lijn van nul welke men zelfs
niet dateren kan, want er was geen eeuw waar ooit iemand dergelijke nulliteit leverde,
en ten overvloede een nulliteit waarop onmogelijk te dansen is, wijl elk begrip van
dans daar ontbreekt, of als het er soms lijkt te zijn, verzandt in de monotonie van een
automaat. Het enkele tafereel waar ieder zich ontroerd voelde, was de verstomde
rouwklacht welke Loukie van Oven heel stilletjes, bijna onbeweeglijk, uitsprak op
de tenen. De muziek had hieraan part noch deel. Zonder dat uiterst sensitieve beeld
der danseres zou de muziek hier nul gebleven zijn, en wie enkel luisterde hoorde
niets dan een platte muzikale aanduiding van smartelijkheid. Ik weet wel dat er tussen
de ramp van Februari en de première van Luctor et Emergo slechts vier maanden
liggen. Maar deze korte tijdruimte kan niet helpen als excuus. Met het technisch
vermogen waarover Geza Frid beschikt, had hij iets beters, iets goeds kunnen
verzinnen, wanneer hij onder invloed van de geestloze tendenties onzer dagen zich
niet had overgegeven aan de ergste inschikkelijkheid. Hij is niet de enige onder de
componisten die een opdracht uitvoert op minder dan halve kracht, omdat iedereen
a priori tevreden is, of nagenoeg, over wat zij maken zonder veel bedenking.
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Na deze deceptie te hebben afgeschud wordt waardering voor de concerten
gemakkelijker. Wat me daar tot dusverre het meest boeide, zijn de avonden geweest
waar Karel Mengelberg twee onalledaagse programma's dirigeerde met een
kamerorkest. Het was interessant een Concerto te horen van Pieter Hellendaal, en te
constateren dat hij een nu nog werkdadige muzikale substantie bezit, al kwam hij in
zijn tijd vijftig jaar te laat. Bij het luisteren dacht men niet aan jaartal, noch aan een
stijl die ontstond buiten onze grenzen. Het Concert voor trompet van Haydn, met
charmante vaardigheid gespeeld door Nellie Boeree, behoort meer tot de curiositeiten
dan tot de gaven der muzen, doch de virtuoze en melodische mogelijkheden van het
solo-instrument hielden de aandacht zeer vriendelijk gespannen. De symphonie van
Leo Smit (vermoord in een gaskamer) is voortreffelijker dan het meeste dat vandaag
gecomponeerd wordt en wij kunnen hem eren om wat hij naliet, betreuren om wat
onvoltooid in hem bleef wegens zijn harde lot. Door Milhaud's beste balletmuziek
nog eens voor de dag te halen, bewees Mengelberg sympathisch contact te hebben
met het publiek, en een juiste achting voor de historische betekenis van La Création
du Monde, een compositie, die met succes door velen is geplunderd, en de synthese
zal blijven van alle jazz. Er is nog meer in 't overdadige oeuvre van Milhaud, dat
verdient te worden opgerakeld. Wanneer krijgen wij zijn Suite Provençale? Het
universeel bekende cello-concert van Haydn (hoewel met lichtere stok, met minder
opgesmukte gevoeligheid voorgedragen door Joop Klemann dan men gewoon is)
hadden wij gaarne geruild voor iets anders. Ook het Concerto con viola d'amore (een
viool met los medeklinkende snaren) van Vivaldi, dat behalve het in onbruik geraakte,
elegisch getinte speeltuig (knap gehanteerd door Johan van Helden) te weinig zakelijks
bevat om aan te slaan. Met Le Carnaval des animaux vau Saint-Saëns deed
Mengelberg weer een gelukkige greep. Deze luchte scherts is een meesterstuk van
fantasie en humor. Zo meesterlijk, dat uit een der nummers (Le Cygne) een danseres
zich haar eigen, onvergetelijke gelijkenis schiep. Zo meesterlijk, dat men overal een
voorbeeld ontmoet van wat later Debussy werd in ernst, en Satie voor de grap. Zo
meesterlijk dat het amusante geen spijt wekt over de verloren tijd, wat, in de muziek
althans, slechts uiterst zelden gebeurt. Mengelberg's eigen Divertimento is als de
echo van een werelds feest, waar onder romantisch afgedempte lampen het flirtend
genot zich mengt, en soms bedwelmt, met het soort van sentiment dat verrukkelijk
zou zijn als er een middel bestond tegen de kater. Uitstekend gecomponeerd. Al deze
‘dingen’ dirigeerde Karel Mengelberg met de zekerheid van iemand die het elke dag
doet, wat bij hem niet het geval is. Een beetje te zwaar aangezet dikwijls, een beetje
te krampachtig. Maar steeds intelligent genoeg om te suggereren dat wij iets gemist
hebben wijl er enige tijd geleden in ons steriliserende muziekbedrijf nergens
gelegenheid voor hem was om zich natuurlijkerwijze te ontplooien.
Een zonderling toeval bewerkte dat het optreden van het Nederlands Kamerkoor een
paar dagen tevoren geëclipseerd werd door de ‘Roger Wagner Chorale’ uit Hollywood.
Voor een deel beoefenen deze Amerikanen dezelfde kunst als onze Hollanders. Maar
wat wij hier beschouwen en hervoelen met halve stem, als 't ware retrospectief, en
niet meer helemaal actueel, dat zingen die dikwijls bekladde Amerikanen uit volle
borst en met een instinctieve overtuigdheid welke geen onderscheid kent tussen
oudheid en nieuwheid, tussen gisteren en heden. Onze zangers, onze musici hebben
dat opnieuw te leren en als zij niet ijdel en hovaardig zijn zullen zij die Amerikaanse
les in steevast zuivere, in magnifiek getimbreerde, voluit superbe, oprechte menselijke
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zang ontvangen gelijk het betaamt. Inmiddels beging Felix de Nobel de onzinnige
fout om zijn concert te eindigen met de ‘Ode aan de Vriendschap’ van Johan
Wagenaar. Zij sloeg alles kapot wat voorafging. Zowel Josquin des Prés en Mozart,
als Zagwijn, Kees Kef, Diepenbrock en Sem Dresden, die nochtans elk voor zich en
voor ons een muziek schreven waarvoor bewondering en respect past. Die muziek
ging onder in het gegiechel van Wagenaar, dat ik obsceen zou noemen als het niet
onsmakelijker was. De zogenaamde humor van Wagenaar is niets dan een verlagend
gegnuif ten koste van de muziek, en als Felix de Nobel ontedelende moppen nodig
vindt, laat hij er dan mee beginnen te kwart over acht, in plaats van er ons mee naar
huis te sturen als zwijnen, die eindelijk, na de parels, een kost krijgen welke zij
geoordeeld worden te believen.
Het mannenkoor G.E.W.A. (ik weet niet waarom) had minder helderheid in de
klank, minder tekening in de stemmen dan vorig jaar. Zijn enige noviteit, ‘Het
Spoorboekje’ van Lex van Delden, mislukte wegens gebrek aan plastiek, en alleen
de komieke tekst dezer compositie bereikte de hoorder, geen noot echter van de
muziek. Wat het Radio Philharmonisch Hoornkwartet daar debiteerde als intermezzo
vergat iedereen onmiddellijk wegens de vervelende onbeduidendheid van wat er
geblazen werd.
Onder de solisten heeft Luctor Ponse gefaald omdat alles een tikje te bedacht leek,
een tikje toonloos, en niet onberispelijk van techniek. Jan Odé daarentegen (eveneens
gehandicapt door een schraal bezoek) heeft gewonnen met de Sonate van Pijper (zeer
expressief in het langzame middendeel) en met de Sonatine van Escher, buitengewoon
brillant in de finale. Op het terrein der kamermuziek triomfeerde het populaire
Forellen-kwintet van Schubert en een lief Trio van Mozart, voortdurend gehouden
in weke kleuren, zonder enige neiging tot expansie, wat mij slechts matig beviel als
te bedeesd. Haagse blazers introduceerden een aanvallig luidende Sonatine voor
hobo, klarinet en fagot van de Poolse Parijzenaar Spisak, die wij begroet hebben met
het gebruikelijke ‘aangenaam kennis te maken’. Het Trio van Escher werd te
melancholisch geintoneerd in plaats van lyrisch, en Jolle Huckriede (minder secuur
en gaaf dan wij verwachtten) had er op kritieke momenten storende ongelukjes. Een
folkloristisch Trio voor klarinet, viool en piano, van Katsjaturian, gebrouwen naar
enigszins gemoderniseerd recept, had best kunnen worden vervangen, ofschoon het
behaagde.
Gij weet daarmee ten naaste bij wat deugde in de twee eerste weken der
Amsterdamse Kunstmaand, en wat niet ideaal was. Het weegt ongeveer tegen elkaar
op.

De lichtjes van het Holland-Festival
Op de avond toen het Holland-Festival geopend werd in het Concertgebouw, was
daar geen versiering, behalve buiten een vlag. Niet dat ik langs de kolommen van
die tempel een doek gewild zou hebben als tegen de Stadsschouwburg, ofschoon ik
die kakelbonte lap van Wijnberg wel genoegelijk vind en opmonterend. In het
Concertgebouw had men tenminste kunnen zorgen voor een minimum beetje
ongewone tooi om te midden van de zomer een winterse ruimte waar het kale
lamplicht vloekt met de glanzen der avondzon, bewoonbaar te maken. Het hoefde
niet veel te zijn. Een kleine variatie in het décor. Iets anders, dat even animeerde.
Een discreet poginkje om de mensen uit de plezierigheid van huis, tuin en straat te
lokken naar een portiek waarachter voor een keer nu eens niet helemaal plichtmatig
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en officieel gemusiceerd zou worden. Een paar bloemetjes, een palmpje, een lauriertje.
Het Wilhelmus. Alles liever dan zo opzettelijk die krenterige dood in de pot. Maar
bij alle goden en duivels, in elk geval geen half lege zaal, waarover men elkaar
onthutst aankijkt als na een domme blunder. Men kan dan zeggen dat wij onder ons
zijn, dat het beter klinkt, of gelijk onze vriend Jan Mul van de Varkenshoeder, dat
er nu eens geen enkele snob was. Ik houd niet van die vossenlistigheden. Wanneer
het waar zou zijn dat de snobs kaas hebben aan een muzikaal menu als daar werd
opgediend, dan zullen wij met onze prominente partituren, orkesten en dirigenten
spoedig naar de bedeling gaan, want zolang de mens aan kunst doet, hoge of lage,
heeft de kunstenaar nooit kunnen bestaan zonder snobs. Hoe meer hoe beter, zou ik
zeggen, ofschoon ik op mijn tijd graag iemand zie die het voor geen cent is. Men
moet ze niet wegjagen. Dat is gekkewerk.
Van boven binnenkomend met de eerste maten uit Diepenbrock's Te Deum in zijn
gedachte, stuitte Van Beinum tegen de kille, klamme vlaag van nuchterheid en
lauwheid die rondwaarde. Hij had zich op te wakkeren tot het strijdbaar accent ener
majesteit welke naar openbaring haakt, en hij had de impuls daartoe te ontrukken
aan zijn eigen borst. Het was de derde maal na 1946 (het jaar zijner emancipatie) dat
hij Diepenbrock's Te Deum dirigeerde. Hij zal dus wel weten, hoop ik, dat de auteur
deze muziek bedoelde voor een feest, en dat volgens de mening van de componist
(geschreven in 1902) een feest steeds de uitdrukking is ener overwinning die nooit
verworven kan worden zonder voorafgaande strijd. Van Beinum zal dus weten, hoop
ik, dat Diepenbrock in zijn Te Deum afwisselend de strijdende, de lijdende, de
zegevierende mens bezongen heeft, doch nergens de tamme, de gebukte mens. Van
Beinum zal dan weten dat in de twaalf eerste maten waarmee het Te Deum van
Diepenbrock begint, alle energie gecondenseerd moet liggen die daarna uitbarst als
een dithyrambische aanroep, welks enthousiasme geleidelijk bewaarheid en bevestigd
zal worden na een worsteling die nog zou willen duren wanneer zij eindigt. Overal
bijgevolg, van de aanhef tot het slot-accoord, moeten energie en hartstocht de
fundamentele roerselen blijven. Niets mag mak zijn en niets gerust, want geen seconde
zijn wij veilig. Geen mombakkes van kerkelijke devootheid op Zondag. Energie en
nog eens energie, ook in de vermorzelingen van het hart. Onrust, altijd onrust. Er
wordt gevochten voor de overwinning ener majesteit, maar wij kennen de uitslag
niet van onze moeite en de ingezette drift van onze geest. Er is geen anti-climax in
de afloop, en mag er zelfs niet schijnen te zijn, hoewel de klank wegsterft in de stilte,
die ieder onzer tijdelijk verslindt. Terwijl een mens vervalt tot zwijgen, gaat een
ander mens verder. Open voor hetzelfde aangeboren enthousiasme. Op een strak
gespannen, stevig rhythme, in de beweging van een normale polsklop, hier en daar
versneld of vertraagd zo dikwijls hoop en twijfel willen wisselen, maar ondanks alle
schommelingen onwrikbaar in haar vaste gang. Algemeen tempo dus 72 per minuut
voor elke halve noot alla breve, en voor elke kwart in vier-vierde maat. Alle
ritardando's en stringendo's zijn te ordenen naar de strikte regel dezer eenheid. Beide
maatsoorten (alla breve en vierkwarts) moeten consequent gedirigeerd worden gelijk
zij geschreven staan.
Ten gunste van een werk, dat onlangs vijftig jaar werd, en niets verloor van de
magnetische gloed der jeugd, blijven nog andere verzoeken in te dienen, onder welke
voornamelijk deze: de uitspraak van de tekst behoort geheel opnieuw en zeer oplettend
te worden ingestudeerd; de getalsterkte van het koor behoort absoluut te worden
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gereduceerd tot de helft; de zangers behoren te worden opgesteld in twee
afzonderlijke, duidelijk gescheiden groepen, die elk een koor vormen. Diepenbrock
componeerde zijn Te Deum niet voor acht-stemmig koor doch voor twee koren van
vier stemmen.
De vervulling van deze desiderata vraagt natuurlijk moeite, tijd en waarachtige,
diepgaande bezorgdheid voor de belangen van de kunst en van een kunstwerk. Maar
als de uitvoering, de regie dezer muziek eens en voorgoed gezuiverd is van fouten
en misvattingen die routine werden, zal men bemerken niet alleen dat deze compositie
origineler, persoonlijker is dan men vermoedde onder de Duits-Wagneriaanse
belichting welke haar van meetaf en tot nu toe door de vertolkers werd opgelegd,
doch zal men tevens ontdekken dat de oorspronkelijke factoren waaraan deze muziek
haar levenskracht dankt (geïnspireerdheid, penetrante ideeën, rigoreuze opbouw,
verscheidenheid der intonaties, efficiency der technische middelen) totnutoe nog
slechts voor een gering deel geëxploiteerd zijn. Gelijk voor de symphonieën van
Beethoven, voor de Matthaeus-Passion, voor menig andere muziek heb ik zeven jaar
geleden verwacht dat Van Beinum een grondige restauratie zou ondernemen van
Diepenbrock's Te Deum. En ik zal de laatste zijn om te beweren dat er in deze sector
niets beproefd en niets bereikt is. Stellig, Van Beinum is gerijpt. Er waren mooie,
meeslepende passages, vooral de orkestrale tussenspelen. De extasiërende volheid
des harten, en de stralende klank waarmee Corry Bijster en Roos Boelsma haar
partijen zongen, overtrof alle vroegere herinnering. Chris Scheffer zou naast hen de
beste tenor geweest zijn, als het te lome timbre van Herman Schey bij het lichtende
coloriet der andere drie gepast had, en als er genoeg gerepeteerd was om de bas exact
in de maat te houden. Het complete werk kreeg ook wel een aannemelijke allure van
imposantheid, ondanks de veel te tamme, veel te slobberige aanpak (welk een
vergissing!) der trompetten-fanfare en der bazuin-stoten van de aanhef. Maar een
monument kentekent zich door de gelijkwaardige volkomenheid van elk onderdeel.
Dichtbij bekeken, en zelfs uit de verte beschouwd, was die onbedrieglijke
monumentaliteit slechts als mogelijkheid merkbaar, en met de vaart welke Van
Beinum zet achter de nodigste verbeteringen kan het nog wel twintig jaar duren
alvorens het voornaamste gedaan is, gesteld dat hij volhardt. Ik zou willen niet de
enige te zijn, wie dat verlammende wachten lang valt.
Gelukkig heb ik Van Beinum niet aan te sporen tot een actief en intiem onderzoek
van Bruckner. Zoals iemand die het verborgenste genoeg kent om het te onthullen,
dirigeerde hij de Vijfde Symphonie van de Oostenrijkse boer in wie de muziek zich
incarneerde gelijk zij beredeneerd werd, alvorens te bestaan, door Plato en Plotinus,
door filosofen en mystici, als de eerste en laatste weerklank van het universele
gebeuren, hier, en in een heelal dat steeds zich wijder uitstrekt. Wie mij geloven wil
wanneer ik zeg dat de geest van Bruckner's Vijfde Symphonie honderdmaal moeilijker
te realiseren is dan de vier symphonieën van Brahms tezamen, zal begrijpen waarom
ik Van Beinum bewonder, en hoe ik betreur dat hij de zeldzame geschiktheden van
zijn kunstenaarschap verspilt aan een bedrijvigheid die een vaag geritsel zal
achterlaten van papieren waarden, maar meer ook niet. Als wij verstandig waren,
zouden wij hem aan gouden kluisters leggen, en dwingen tot een redelijk gebruik
zijner gaven. Want ondertussen was hij de enige dirigent die met een programma
kwam dat een festival rechtvaardigt.
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In de Opera hebben de figuranten van Meester Pedro's Poppenspel mij zodanig
geamuseerd dat zij me brachten tot nabij de zevende hemel. Merci, madame Adret!
Het was eenvoudig en volmaakt. Even verlokkend, vergenoegend als dromen van
kleuren en gestalten die men kan hebben tussen waken en slapen, wanneer de
voorgaande minuten beminnelijk zijn geweest. Een heel oude, heel jonge sensatie.
Verbazend acuut in haar surrealiteit. Telkens speet het me te worden opgeschud door
de interrupties van die dwaze Don Quichotte. Zijn ganse afdeling was bedenkelijk,
omdat Siemen Jongsma de rol niet aan kon (zij ligt hem veel te hoog) en ook omdat
de regisseur struikelde over het onoplosbaar probleem hoe hij de toeschouwers der
poppenkast een half uurtje lang zal laten reageren, en ook nog omdat men geen letter
verstond van de verklarende tekst die door Nel Duval (heel rap en heel goed, juist
even tegen de toon aan) gereciteerd werd in het Spaans. Maar men nam dat met
plezier op de koop toe wegens die enkele sobere, sprookjesachtig sensitieve passen
en gebaren der poppen van mevr. Adret. Waarschijnlijk ligt de ontplooiing harer
artistieke talenten eerder op het terrein der pantomime dan van het ballet.
‘Het korte leven’, jeugdwerk van de Falla, een knappe, sentimentele muziek in de
trant van Leoncavallo en Mascagni, op het onmogelijk scenario van een verlaten
meisje dat komt sterven bij de bruiloft van haar geliefde, heel dat lastige geval zou
ik zelfs met de enorme zangkunst en de splendide stem van Victoria de los Angeles
nooit zijn doorgekomen zonder de Spaanse solo-dansers Salvador Vargas en Manolita,
die op het hachelijkste moment vuur sloegen uit de sloffen waarin wij zaten te
kwijnen, en meer dan genoeg vuur om te verzoenen met de rest. Onder hun leiding
leek zelfs het ballet-corps der Ned. Opera als 't ware gemetamorphoseerd. Zij schenen
mij in dit milieu de eersten die voldoende aandacht hebben voor de expressieve
vermogens der physionomie. Beide werken werden gedirigeerd door Henri Tomasi.
Met zeer weinig middelen, doch welke men onovertrefbaar mag noemen, maakte hij
het orkest der Opera zingend, tot in alle instrumenten.
Ik zag ook het ballet Le Canapé van Jurriaan Andriessen, geschreven in opdracht.
Het is beter dan Luctor et Emergo van Frid. Wat geen hekserij vergt. Maar het is niet
goed. Compositorisch beschouwd raakt hij niet verder dan de Ouverture. Daarna
brokkelt hij af en blijft hij merendeels brokkelig. Voortdurend wordt de muziek
overspoeld, opgeslurpt door de actie op het toneel. Men moest zich dwingen tot
luisteren. Dit bewijst dat er met Andriessen's muziek gewerkt kon worden. Het bewijst
eveneens dat zij in zich zelf niet genoeg densiteit bezit. Het lyrische middenstuk
(onder de lampions van het Waterlooplein) is minder fragmentarisch, doch mist
spankracht en draagwijdte in de conventionele melodiek. De finale is handig en
bruikbaar, doch zwak en slap. Temidden der ouverture echter trof mij een passage,
die ik zou willen bewaren. Andriessen zal wel begrijpen welke ik bedoel. Die passage
(van een plotselinge wonderlijke dieptewerking) wees mij wat hij aan zich verknoeit
omdat hij zich afjakkert. Ware ik minister, ik gaf hem een levenslang pensioen van
duizend gulden per maand onder beding dat hij voor niet meer dan de duur van zestig
minuten muziek mag componeren per jaar. In plaats van teloor te gaan zou hij dan
een kans hebben om meesterwerken te leveren.

Rondom Otello
Onder het opschrift ‘De Nederlandse Opera, oftewel: Het zwarte schaap van de
Groene Amsterdammer’, bevatte De Waarheid van Zaterdag 20 Juni een uitvoerig

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

artikel van haar Opera-medewerkster, die in welmenende termen een aantal
bedenkingen ontvouwt tegen mijn critieken op ons muziek-dramatisch instituut.
Voor zover mijn geachte collega door haar titel reeds doelt op het verzet dat ik
sinds het ontslag van de dirigent Paul Pella, en sterker nog na de aanstelling van de
heer Honig als voorzitter van het Opera-bestuur, geboden heb tegen het allengs
gegeneraliseerd gebruik van buitenlandse dirigenten, solisten, regisseurs, décorateurs
en costumiers, zal ik niet een schijnbare juistheid ontzeggen aan de zinnebeeldige
uitdrukking, waarmee beproefd wordt mijn houding jegens de Ned. Opera te tekenen.
Ja, sedert de heer Honig deze Opera hervormde tot een cosmopolitische instelling
die het praedicaat Nederlands hoe langer hoe minder verdient, en waar de Nederlandse
taal definitief werd verbannen, zou ik deze anti-nationaal geworden onderneming
mogen behandelen als het zwarte schaap, het hoofd van Jut, het aambeeld en alles
waarop hameren gepast is.
Met enig recht en op goede gronden.
Want het beleid, het systeem dat daar crediet kreeg, kan niets deugdelijks, niets
duurzaams opleveren voor onze nationale cultuur. Dat systeem kan onherstelbare
schade berokkenen, en het weinige verkrijgbare voordeel zal steeds berusten op
schijn. Dat systeem is in geen enkel opzicht rendabel en van nature improductief.
De reusachtige sommen gelds welke het kost, maken een gewichtig deel onzer muziek
bindend afhankelijk van de wisselvallige omstandigheden onzer koopkracht.
Vermindert deze, dan verdwijnt meteen de gekochte luister, en niets blijft over dan
de onvruchtbare leegte die wij roekeloos gesticht en bevorderd hebben. Dat systeem
namelijk, dat onze eigen jonge kunstenaars degradeert tot een permanente tweede,
derde garnituur, zal hen afschrikken, ontmoedigen, verzwakken en drijven in een
demoraliserend minderwaardigheidscomplex. Ten overvloede zullen de artistieke
resultaten van dat systeem uiteraard precair zijn en hasardeus, eenvoudig wijl alle
middelen (zelfs de meest noodzakelijke als tijd en lokaal) ontbreken om de heterogene
elementen waarmee men werkt en die voortdurend veranderen, samen te schikken
tot een evenwichtige harmonie van doeltreffende factoren, welk genoemd wordt stijl.
Ziedaar de onbetwijfelbare nadelen en gevaren van het systeem, dat de Ned. Opera
sinds enkele jaren in praktijk brengt. Elk volk dat er een paar millioen meer voor wil
uittrekken dan wij, kan ons daarmee overtreffen. Zo had de Turkse onderkoning
Ismaïl-Pacha te Cairo zijn Opera en om haar te openen kocht hij voor de prijs van
100.000 francs (in tegenwoordige munt ten minste 500.000 gulden) Verdi's Aïda, en
importeerde daarenboven al het benodigde om haar prachtvol op te voeren. Vandaag
is er nergens nog een natie, die niet beseft dat men met zulke methoden geen cultuur
sticht of bevordert. En het bevreemdt mij tot verbazing toe, dat een redactrice van
De Waarheid betreffende deze vitale kwestie een standpunt inneemt, waarvan zijzelf,
blijkens het slot van haar artikel, de zwakheid ziet.
Hier nu, alvorens de verwijten te beantwoorden welke mij worden toegevoegd
wegens mijn oordeel over de zuiver-muzikale verschijning van de Ned. Opera, moet
ik onze geachte collega verlof vragen het zwarte schaap bonjour te geven. Het is er
niet meer. Nooit geweest ook. Zo weinig zelfs, dat de inconsequente schrijfster mij
laakt wijl ik destijds ‘De ontvoering uit het serail’ van onze Opera gesteld heb boven
‘Die Entführung aus dem Serail’ van de Wiener Staatsoper onder leiding van Josef
Krips. Welk een alibi voor mij! Ik vrees wel dat de stille aftocht van het onnozele
beest mijn waarde tegenpartij zal spijten. Het was haar beste argument. Haar enige.
Maar een tweede voorsprong, die onredelijk zou zijn, kan ik haar niet vergunnen.
Wij spreken dus ernstig verder over artistieke kwesties.
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Om mijn bezwaren tegen de regisseur van Otello en tegen het ondramatische
temperament van Krips te ontmantelen, wordt mijn opmerking dat Desdemona bij
haar eerste opkomen niet stokstijf als een gipsen heiligenbeeld boven op die hoge
trap mag blijven staan, behandeld onder de sprekende kop ‘Vermeulen vergist zich’.
Ik zou mij vergist hebben door te wanen dat Desdemona en Otello elkander daar
voor 't eerst terugzien, na een oorlog, veel gevaar en een razende storm.
Laten wij het geval dan ontleden. Herinner u dat Boïto, Verdi's tekstdichter, het
hele eerste bedrijf van Shakespeare's Othello (de expositie!) compleet geschrapt
heeft. Gemakshalve. Omdat hij er geen raad mee wist. Ik beschouw die verminking
als een enorm vergrijp en even enorme fout. Wanneer het doek opgaat over Verdi's
Otello weten wij niets, volstrekt niets omtrent Desdemona. In de eerste twee rumoerige
scènes wordt haar naam slechts tweemaal zeer terloops vernoemd te midden van de
herrie. Wanneer de Moor verschijnt als triomfator, verkondigt hij met drie pralende
verzen zijn overwinning op de Islam, maar met geen letter rept hij over Desdemona
en verdwijnt. Waarheen? Zonder het tekstboek te lezen, kan niemand het weten. Het
zegt ‘Otello entra nella rocca, seguito da Cassio, da Montano e dai soldati’. Wat gaat
hij doen in die rocca? Hij heeft het ons niet verteld. Na de feestpartij, na Jago's
drinklied, na de ruzie Cassio-Montano, de interventie van Otello, verschijnt daarboven
opeens Desdemona. Waar vandaan? Wij weten het niet. Wij weten enkel, dat het
voor ons, toeschouwers, de eerste keer is dat Desdemona en Otello elkaar in dit stuk
ontmoeten. Misschien sliep zij bij Otello's aankomst? De woorden waarmee hij haar
begroet (‘Che?... la mia dolce Desdemona anch'essa per voi distolta da' suoi sogni?!’)
kunnen dat laten vermoeden. Maar stellig hadden zij samen geen liefdesscène achter
de schermen. Want dan hoefden zij niet dat beroemde duet aan te heffen waarvan de
tekst duidelijk getuigt dat zij elkander hier voor het eerst zien en eindelijk weer
kunnen beminnen.
Waarom dan blijft zij bij haar optreden als aan de grond genageld staan, in een
pose van passiviteit, welke door de tekst van het liefdesduet flagrant wordt
weersproken? Omdat de regisseur, steunend op één citaat uit één brief van Verdi,
waarin de componist Cordelia, Imogen en Desdemona (hij vergat Ophelia!) onder
de engelen rekent, - met alle geweld Otello's vrouw tot een ‘engel’ wilde maken. De
regisseur verloor daarbij uit het oog dat er - ten minste bij Shakespeare - verschillende
soorten van engelen zijn. Viel Verdi in dezelfde fout? Ik geloof er niets van. Ik heb
een hogere dunk omtrent de vitale vermogens van Otello's 73-jarige componist. Ik
mag niet aannemen dat hij nooit het gesupprimeerde eerste bedrijf gelezen heeft
waarin Desdemona zichzelf ten voeten uittekent met deze (en met andere) verzen:
That I love the Moor to live with him,
My downright violence and storm of fortunes
May trumpet to the world: my heart's subdued
Even to the very quality of my lord......

Ja, Desdemona is lief, gedwee, een engel, maar een engel brandend van hartstocht.
My downright violence! Zou Verdi heus niet gelezen hebben met welke woorden
Desdemona, opschrikkend uit haar slaap, de binnensluipende Otello die haar even
te voren op de gruwelijkste wijze bejegende, naar zich toehaalt:
Will you come to bed, my lord?
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Wat kan dat anders beduiden dan: ‘troost me, neem me, ik verlang nog naar je’?
Neen! Men mag niet aannemen dat deze brandende grondtoon van Desdemona aan
Verdi ontsnapt is. Geheel de muziek van het liefdesduet (zelfs waar hij zich Tristan
herinnert) en menige andere passage logenstraffen zulk een veronderstelling... wanneer
ten minste regisseur en dirigent, de een met voorbedachte rade, de ander uit onmacht,
die muziek niet ontzenuwen en doemen tot lelieblanke onexpressiviteit.
Wijl ik een voorstander ben van een levende en zoveel mogelijk nauwkeurige
vertolking der tekstuele gegevens, wijl ik een tegenstander ben van de huidige,
onverdedigbare tendens (hier, bij ons, vertegenwoordigd door Josef Krips) om alle
spirituele, passionele, sensuele reflexen van mens en kunstenaar te verdoezelen, te
vervlakken, en te vervangen door een zinledige kapelmeesters-agitatie, moet de
opera-medewerkster van De Waarheid niet menen dat het mij uitsluitend te doen is
om het geschreeuw, het wilde gegesticuleer, ‘dat de Italiaanse Opera in het verleden
zo vaak tot object der parodie heeft gemaakt’. Dit vermoeden gaat dermate ver
bezijden de waarschijnlijkheid dat ik haast zou twijfelen aan haar goede trouw. Doch
het Credo van Jago, welks affreus nihilistische, Luciferiaanse tekst - die niemand
ooit aandachtig gelezen schijnt te hebben - door Boïto met instemming van Verdi
aan Shakespeare is toegevoegd, dat Credo van Jago, volgepropt met trillers, tremolo's,
heftig rukkende rhythmen, schokkend gerommel en geflits, is nu eenmaal een
bravour-nummer, een traditioneel succes-nummer (evenals ‘de eed’) en al zou ik de
smaad op mij laden van het laatste lid te zijn ener oude, schutterige garde, ik wil bij
die vlammende tirade niet zitten als bij een orthodoxe preek in de kerk. Dat
succesnummer, en passant, is gecomponeerd met een ongelofelijke vulcanische
verwoedheid. Maar wie er een noot, of een maat ‘ware muziek’ in vindt, hij wijze
mij haar aan!
Ten slotte: mijn geachte contradicente moet niet menen dat de begeleiding van
Die Walküre (waarin ik het Concertgebouworkest, onder Kleiber, superlatief prees)
een instrumentaal ensemble voor een taak van gelijke orde stelt als de begeleiding
van Otello (onder Krips) waar ik reden had tot minder exuberante bewondering. Ten
eerste is het Concertgebouworkest ten gevolge van zijn functie en zijn courante
répertoire meer ingesteld op de symphonische stijl van Wagner dan op de
opera-manier, welke steeds de basis bleef van Verdi's techniek. Ten tweede is er het
verschil van dirigent. Gelijke rang toekennen, gelijke artistieke resultaten toeschrijven
aan Krips als aan Kleiber, als aan Monteux, aan Elmendorff, aan Tomasi, die het
orkest der Ned. Opera beurtelings betoverden, transformeerden en zingend maakten
(naar mijn zeggen) kan ik slechts beschouwen als een blijk van ondeskundige, luk-rake
vooringenomenheid met alles wat uit het buitenland komt, en deze maatstaf moet
men niet verwachten van mij.
Dit antwoord zou hiermee kunnen eindigen, maar wij hebben nog niet de kwestie
aangeroerd der innerlijke ontwrichting van Verdi en der intrinsieke waarde van zijn
Otello. Nochtans is dat nodig, aangezien mijn eenvoudige uitlating: ‘Er is in Verdi's
Otello weinig muziek van de eerste rang. Veel minder dan in het Requiem en in
Aïda’, bij enkele lezers ontsteltenis verwekte en protest.
Het heeft me danig verwonderd te merken tot welke graad Verdi, speciaal wegens
Otello en Falstaff, bij sommige operaliefhebbers taboe is. Hoe zouden zij van leer
getrokken zijn, als ik ronduit gezegd had: Bij Otello, bij Falstaff begint een decadentie
van de Italiaanse Opera die weldra onweerhoudbaar zal blijken? Toch is het zo. Bij

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

Otello en Falstaff begint de triomf der principes van Wagner, de triomf ener
Duits-nationale muziek-idee, begint de ondergang der absolute melodie, begint het
einde der antieke, mediterranesche kunst, die sedert eeuwen en eeuwen de melodie
had betracht als enige levensvatbare, vruchtdragende oorsprong. Wie kan ontkennen
dat Otello minder ‘nummers’ telt, minder ‘muziek van de eerste rang’ bevat dan de
voorgaande werken van Verdi? Ja, ook Verdi heeft gecapituleerd tegenover een
stijl-begrip, welks haard lag in Duitsland en dat hem door de Duitse expansie van na
1871 onontkoombaar werd opgedrongen. Is het wonder dat kern-Duitsers als Hans
von Bülow, die hem te voren verfoeide, deze nederlaag geroemd hebben met een
‘Leve Verdi, de Wagner van onze dierbare bondgenoten’? Merkwaardige coïncidentie:
Otello (1887) dateert uit hetzelfde jaar als de fatale Driebond
Duitsland-Oostenrijk-Italië. Mediteer eens over het zonderlinge lotgeval van een
meester die na een langdurige innerlijke strijd zwichtte voor een conceptie welke hij
slechts aanvaarden kon door zichzelf en zijn gehele verleden radicaal te verloochenen.
Het zal dan duidelijk worden waarom Nietzsche Carmen koos, toen hij een tegenwicht
zocht voor Wagner.
Twee lezers hebben mij willen vangen met een brief van Nietzsche aan de
musicograaph-kapelmeester Karl Fuchs, veel geciteerd sinds ook Nietzsche bij de
kern-Duitsers is ingelijfd. ‘Das was ich über Bizet sage, dürfen Sie nicht ernst
nehmen’, schreef hij hem op 27 Dec. 1888, twaalf dagen alvorens zijn verstand
plotseling zou verduisteren. Op 14 Dec. had hij aan hetzelfde adres gemeld, dat al
het door hem geschrevene geschrapt moest worden omdat hij hoger ging stijgen. Het
was in de paar weken dat hij ondertekende ‘Dionysos’, ‘De Gekruisigde’. Tijdens
die korte periode van naderende nacht ging hij nog viermaal luisteren naar Carmen,
en telkens daarna voelde hij zich als genezen, ofschoon hij schreef aan Fuchs: ‘so
wie ich bin, kommt Bizet tausendmal für mich nicht in Betracht’. Laat ieder deze
woorden begrijpen naar de mogelijkheden van zijn inzicht. Hoe men ze ook uitlegt,
de eclatante lof waarmee Nietzsche Carmen verheerlijkt heeft, blijft even geldig als
de daar geformuleerde spreuk ‘Il faut méditerraniser la musique’, welke alles ten
leven riep wat nadien door vele kunstenaars tegen de tijd en tegen de tijdgeest gepoogd
is met min of meer succes.
In Verdi's Otello flakkert menigmaal het oude vuur nog op. Ik weet dat zeer goed.
Hoe meer het brandt, hoe liever. Dat was en is mijn enige bedoeling.

Een komische opera
Het onderwerp van De Varkenshoeder en de strekking er van (dat de natuur beter is
dan de kunst) zijn behalve de entourage ongeveer hetzelfde als in Le Rossignol van
Strawinsky. Beide werden ontleend aan de sprookjes van Andersen. Maar de twee
Haarlemse auteurs, Harry Prenen en Jan Mul, hebben het geval naar het kluchtige
getrokken, en zodra men dit merkt, rijst als vanzelf de vraag: Kan een sprookje in
het komische behandeld worden? Ik geloof van niet. Om de simpele reden dat de
humor (vooral wanneer hij flauw is en leutig doet) de illusie breekt. Wat blijft er
over van een sprookje waarbij men grapjast? Niets dan een willekeurig schema, want
de lach ontwapent alle tovers. Bestaan er geinige sprookjes? Bestaan er eigenlijk
vrolijke sprookjes? Ik herinner me er geen enkel. Misschien is daarvoor het
onderbewustzijn van de mens door een eeuwen-oude ervaring te ernstig, te tragisch
geïntoneerd.
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De bekentenis dat het futloze, elke inventie ontberende scenario van Harry Prenen
en zijn leuterend gerijmel me geen seconde geamuseerd of geïnteresseerd hebben,
kost me niet veel moeite. Doch mijn vriend Jan Mul, de componist van wie ik de
avond tevoren een zeer charmante kleine Mis hoorde voor twee vrouwenstemmen
met fluit, in deze Varkenshoeder te moeten afvallen, dat spijt me geducht. Ik kan
niet weifelen. Reeds bij het eerste tafereel, als het deuntje van Ach mijn lieve
Augustijn een keer of wat is afgedraaid, heeft hij heel zijn kruit verschoten. Hoe
dikwijls zal het nog klingelen, fiedelen en toeteren? Vijfhonderdmaal in drie beknopte
bedrijfjes? Meer? Minder? Ik heb ze niet geteld. Maar vast en zeker zijn wij er op
uitgekeken wanneer die lieve Augustijn voor de tiende maal op de proppen komt.
Het refreintje, dat bij Andersen best door de beugel kan, omdat het sporadisch en
discreet optreedt, wordt bij Mul een obsederende dreun - tot het einde toe -, een
gedrens, dat men al gauw met schrik tegemoet ziet, wijl het zijn effect nooit mist.
Ligt het afgezaagde wijsje (voor mij gekoppeld aan de zeurigste platheid) ons nog
te dicht in het geheugen om het met plezier te begroeten? Goed mogelijk. Heeft de
ondertoon of een bijtoon zijner psychische gestalte een trek die ergens hindert? Wie
weet? Het ergste is, dat tussen het opdringerige liedje van de lieve Augustijn en de
rest van het melodisch materiaal dat Mul voor de Varkenshoeder gebruikte, de meest
onmisbare contrast-werking ontbreekt, misschien wijl Augustijn het andere geleidelijk
kleurt naar zijn aard, misschien wijl dat andere in wezen niet voldoende anders is.
Met het gevolg dat de muziek ten slotte het tegenovergestelde bewijst van wat de
componist scheen te beogen: de natuur legt het af voor de kunst, of de gekunsteldheid,
een beetje erg paradoxaal en simplistisch gesymboliseerd door dat tingeltangelende
deuntje.
Uit het toverpotje, waarmee de prins, vermomd als varkenshoeder, zijn beminde
prinses van haar lodderige Augustijn wil afbrengen, stijgen wel echt grappige grapjes
op, geestig bedacht door Mul, en knap gecomponeerd, maar telkens hebben zij het
fnuikende nadeel van veel te kort te zijn om atmosfeer te scheppen, en om de algemene
atmosfeer van het geheel draaglijk te maken en aangenaam. Mul is daar overheen
gevlogen alsof hij haast had. Treurig. Een kunstenaar mag nooit haast hebben; dan
zondigt hij tegen de wet en de lust die eeuwigheid wensen. Natuurlijk is het amusant
in de goede zin om het motief van Nie sollst du mich befragen te citeren uit Lohengrin,
wanneer iemand in de pannen van de kok gaat kijken om te weten wat de pot schaft.
Deze geslaagde fantasieën waren echter te schaars, en waarschijnlijk alleen omdat
Jan Mul niet voldoende tijd nam ter overweging.
Tegen de solisten van de Varkenshoeder, Louise de Vries, prinses, Johan van der
Zalm, prins, Gee Smith, keizer, Jan Voogt, kok, had ik, hun stemmen en hun zang
beoordelend, geen noemenswaardige bedenking. Evenmin tegen de décors van Harry
Prenen! Zij waren goedkoop. Maar duurkoop hadden zij niet geschikter kunnen zijn.
Tegen dezelfde prijs die betaald werd voor de japonnen der hofdames had men zonder
enige twijfel iets fatsoenlijkers kunnen krijgen bij een uitdrager. Dat is niet de schuld
van de Ned. Opera, met wier vocale, instrumentale en scenische krachten De
Varkenshoeder gemonteerd werd. Het is de schuld van de regisseur Walter Pöll.
Waar, in 's hemels naam, uit welke provincie van het grote Germanië, komt die weer
vandaan? Hij heeft de hele Varkenshoeder verlaagd tot het engburgerlijkste
gebiedermeier. Het had ook anders gekund, en als ik denk aan de keizerin (stomme
rol) die daar als een halve gare jojo zat te spelen, als ik denk aan de papperige
clownerieën van de keizer, dan begrijp ik niet dat Jan Mul zulk een kleinsteeds
ensceneerder niet uit de deur heeft gekegeld. Wie haalde hem hier?
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De muzikale leiding van André Rieu, zonder pit, zonder een schijn van spirit,
zonder merkbare poging tot persoonlijk initiatief, heeft mij wederom teleurgesteld,
gelijk uit deze karakterisering blijkt.

Bij het sluiten van de Kunstmaand
Voor de derde keer hebben wij een Kunstmaand Amsterdam achter ons liggen als
iets waarop we kunnen terugzien, als iets dat historie werd in ons beperkt domeintje,
en het is lonend misschien om ons bij deze étappe even te bezinnen op het beoogde
en op het bereikte.
Zijn de oprichters tevreden? Maar half, vermoed ik. Toen zij drie jaar geleden hun
‘Festival voor de kleine beurzen’ openden in Ons Huis, te midden van de Jordaan,
trokken zij een publiek van gemiddeld honderdvijftig hoorders per concert. Omdat
het zaaltje niet groter is dan een volkstuintje, leek het gauw gevuld, en men had de
indruk dat de onderneming, als een nieuw orgaan, ontstaan was uit een behoefte.
Verleden jaar, overgeplaatst naar de Bachzaal, aan 't andere eind der stad, maakte
de Kunstmaand een mooie sprong. Ik geloof het gemiddelde der bezoekers van toen
te mogen schatten op vierhonderd. De Bachzaal kan het dubbele bergen, maar op
sommige avonden (bij de orkest-uitvoeringen o.a.) kon het er haast vol zijn, gezellig
en geanimeerd. Dit jaar echter, ondanks de aandacht-wekkende steun ener subsidie
van twintigduizend gulden, ondanks de attracties van een ballet-séance (die niet was
uitverkocht) en een opera-vertoning (die slecht bezet was), schijnt de Kunstmaand
eer teruggelopen dan vooruitgegaan in de sympathie harer aanhangers, en ik meen
het gemiddelde per concert niet hoger te mogen taxeren dan driehonderdvijftig. Zelfs
de orkest-avonden wezen op een merkbaar decrescendo.
Wat mij hier het eerst verbaast, is de uiterst geringe belangstelling welke de
Kunstmaand ontmoet bij het talrijk personeel der een-en-twintig aanzienlijke firma's,
die ons stedelijk festival voorzagen van een garantiefonds. Zonder twijfel hebben de
aansporingen tot deelneming daar niet ontbroken. Ook overal elders, voornamelijk
in de pers, is de stichting ener Kunstmaand begroet met de gunstigste adviezen. Al
die factoren tezamen echter hebben in een stad als Amsterdam nog geen duizend
liefhebbers bijeengeroepen per avond. De verklaring van dit ontgoochelende feit
moet gezocht worden en gevonden, wanneer de Kunstmaand onder redelijke
omstandigheden haar culturele taak wil voortzetten. Nu immers kost ieder hoorder
reeds ongeveer drie gulden aan de gemeenschappelijke kas. Meer zou teveel zijn.
Als men mij vroeg waardoor dat absentisme van het publiek veroorzaakt is zou ik
zonder aarzelen antwoorden: door een gebrek aan variatie en een tekort aan
aantrekkelijkheid der programma's. Ten overvloede ook door een tekort aan actualiteit.
Sinds drie jaar nu al propageert onze Kunstmaand Schubert, alsof deze componist
nog ontdekt moest worden. Dat is een illusie. Wij allen hebben de nodige verering
voor Schubert, maar krijgen het hele lange jaar gelegenheid genoeg om haar te
betuigen, te verlevendigen. Wij zitten daarvoor niet te wachten op een Kunstmaand.
Sinds drie jaar eveneens propageert de Kunstmaand het weinige van Bartok dat in
het bereik ligt van de middelen harer naaste medewerkers. De pianostukken natuurlijk.
En speciaal het Divertimento voor strijkorkest. Niet veel pianowerk van Bartok is
bijzonder geschikt, helaas, om gewone mensen gelijk wij, veel te beloven en te
lokken. Het Divertimento heeft sterkere eigenschappen en meer attractie. Maar hoe
kan Bertus van Lier die het dirigeert (en goed ook) zich verbeelden dat wij, na het
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elk jaar gehoord te hebben (en ondertussen nog van het Concertgebouworkest
bovendien) er genoeg op zitten vlassen om het in dit jaar tweemaal te willen horen
op één avond? Dat is blinde ijver van een fanaticus. Ook Haydn ontving een ruime
beurt. Als ik niet verkeerd geteld heb, werd ons achtmaal een werk van Haydn
voorgezet. En twijfel niet aan onze hoogachting voor Haydn. Maar meen evenmin
dat de mensen van tegenwoordig Haydn niet voldoende kennen. Sedert tijden
verschijnt hij elk seizoen, en volstrekt niet zelden. Op de koop toe in de Radio.
Wanneer gij hem dan toch achtmaal binnen de maand op een programma wilt plaatsen,
zorg dan ten minste dat hij een beetje levendiger, wat pittiger, sprankelender, geestiger,
bezielder, actueler, wat minder dor, minder stijf, minder in de conservatorium-trant
van vlijtig gestudeerde vingeroefening voor de dag komt. Inderdaad is Haydn een
der moeilijkste, en in zeker opzicht de slechtst gekende van de componisten. Speel
hem dus niet alsof hij het tegenovergestelde was. Speel hem niet als in serie. Lees
eens de biografie die Stendhal over hem schreef. Gij zult er niet veel leren betreffende
‘de vorm’, doch een paar bijzonderheden opsteken over zijn karakter, welke uw
kennis zullen vermeerderen van 's mans muziek, als de noten u daarover onvoldoende
inlichten.
De monotonie in het karakter der programma's beïnvloedt steeds op nadelige wijze
het karakter der uitvoeringen. Van te voren reeds, en stellig na een paar dagen
ervaring, ontbreekt of verflauwt het element van verrassing, van verwachting, van
nieuwsgierigheid, van popeling, allemaal factoren die voor het welslagen ener
onderneming onmisbaar zijn. Ook de verscheidenheid. De fantasie. De muziek van
onze Kunstmaand komt te veel uit één hoek, en tot overmaat van eentonigheid ligt
hij in het Oosten. Daarenboven is het percentage tussen klassiek en modern, tussen
reactionnair en progressief, absoluut onevenredig. Met gelijke duidelijkheid als bij
onze overige concert-instituten helt het over naar de wel niet dode, maar toch ook
niet springlevende museum-cultuur. Waarom te drommel, die oer-bekende Suite in
b van Bach? Al kwam Toscanini ze dirigeren met het prachtigste orkest ter wereld,
men zou hetzelfde moeten vragen. Waarom een jeugd-symphonie van Schubert?
Waarom de symphonie van Bizet, magnifiek, dat spreekt, maar vandaag populair
genoeg, en zelfs voor de beste ensembles verschrikkelijk lastig, hier en daar, om ze
te spelen in de puntjes? Waarom een ‘Sinfonia concertata’ van Donizetti? De criticus
kan daarover een interessante boom opzetten, om per slot te concluderen dat het een
grove, vale Rossini blijkt, terecht verzeild naar de oude doos, waar niemand iets aan
heeft. Dat is allemaal meer musicologie dan muziek. Waarom probeerden de
dirigenten der Kunstmaand niet eens de aardige symphonietjes van Darius Milhaud?
Om maar wat te noemen, waaraan ieder had kunnen denken.
Verwonder u. De mensen weten verbazend goed wat er aan de Kunstmaand schort.
Zoveel keren Schubert, zoveel keren Bartok, zoveel keren Haydn, en daarbij nog
zoveel keren Geza Frid, dan blijven ze even graag thuis of gaan een avond toeren.
Zij weten zo maar bij de gratie Gods, gelijk men vroeger koning was, dat er in het
hedendaagse Holland heel iets anders gepropageerd, gepousseerd, gelanceerd zou
moeten worden, en dat zij gerust kunnen laten schieten of varen wie daarover van
mening verschilt. Niemand behoefde hun dit te zeggen, en deed het trouwens niet.
Dat is juist het zeldzame, het zonderlinge, het mirakelse. Zij hebben allang bemerkt
hoe behoedzaam de Kunstmaand schippert in een onveranderlijk cirkeltje, heel
verdienstelijk, heel aesthetisch, enkel een tikje knus, een tikje bang voor het niet
driewerf veilig verzekerde, of wat daarvoor doorgaat in het beroep. Ja, de beheerders
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van ons stedelijk festival schijnen er geen vaag idee van te hebben, dat een radicale
wijziging van klimaat, het scheppen ener nieuwe, gloed-nieuwe muzikale gesteltenis
als eerste noodzakelijkheid moet worden beschouwd wanneer men een behoorlijk
aantal mensen wil winnen voor samenwerking.
Ons publiek heeft in die drie jaren ook allang bemerkt, dat er uit de kring der diverse
paedagogen die de Kunstmaand organiseren, oriënteren, geen enkel onbekend talent
aan 't licht is getreden. Men verwacht er geen twintig, geen tien, geen vijf. Men zou
zich tevreden gevoeld hebben met één. Moeten wij veronderstellen dat er in het
milieu van de Kunstmaand niet één jonge man, niet één jonge vrouw zich bevindt
die kans en recht heeft op een onderscheiding? Om te zwijgen van het overige
Nederland dat zich rondom het cirkeltje der Kunstmaand uitstrekt. Wanneer er in de
tijd van drie jaar bij ons geen enkele onbekende nieuweling opgroeide die een
trammetje naar de Bachzaal waard is, dan hebben wij al onze concepties omtrent
genie en talent (hun opvoeding, hun ontwikkeling, hun ontplooiing) te herzien, en
zo snel, zo spoedig mogelijk. Want dan is onze hele paedagogie onverantwoordelijk
fout. Tot nader order geloof ik dat liever niet. Ik geloof eerder dat de Kunstmaand
ook op dit gebied de praktijken volgt onzer concert-instellingen, die een bepaalde
neiging hebben voor gevestigde, min of meer gerenommeerde reputaties.
Misschien hadden deze opmerkingen, waarvan elke scherpheid met veel moeite en
zorg is afgeslepen, genuanceerder kunnen zijn. Ik hoop nochtans dat de strekking
ervan niet zal worden misverstaan. Vertrouwend op ieders streven, en in de jaren die
komen, heb ik gepoogd een opbeurend sein te geven tegen het automatisme, dat altijd
de ergste vijand is.

Na de opvoering van Lulu
Na een kijk gegeven te hebben op Lulu's dramatische en muzikale substantie (zie de
Groene van 6 Juni), blijft mij nog slechts rapport te doen over de indrukken der
Amsterdamse première, waar dat zonderlinge verhaal probeerde werkelijkheid te
worden.
Zij vielen niet tegen, maar zij vielen ook niet mee. Al het eerste begin bracht me
tamelijk van de wijs. Ik dacht dat die inzet bruusk en fiks van stapel zou lopen,
volgens het tempo (80 à 90 kwarten per minuut), dat de componist aanduidt. In plaats
daarvan nam de dirigent ongeveer negentig achtsten voor dezelfde tijdsduur, hetgeen
de beweging tweemaal langzamer maakte. Van een rukwind, die de noten naar je
hoofd gooit, en van opschudding was dus geen kwestie. Het gordijn schoof traag
open, de clown deed suf, het opslepen van Lulu gebeurde sjokkerig, sloom, te zedig
warempel. De hele proloog miste nerf en verve, ondanks de drukke pogingen van de
dierentemmer om er gang in te zetten. Ik wil niet beweren dat overal in de voorstelling
zulke aanzienlijke afwijkingen van het voorgeschreven tempo, en de daarmee
samenhangende temperatuur, waarneembaar waren. Dat niet. Toch liep bijna alles
op een rhythme van huisbakken geriefelijkheid, zonder een prikje van innerlijke
spanning. Dat verkilde, dat schommelde rondom het vriespunt, en scheen volstrekt
niet in overeenstemming met de verwachting die tekst en muziek mij hadden
gesuggereerd. De globale tred behield iets van een opgezegde les, dikwijls goed
gekund, soms een beetje gebrabbeld, alsof Lulu sinds jaar en dag reeds behoorde tot
het comfortable répertoire, waarvoor niemand zich opwindt. Door deze soort van
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nonchalance tegenover het eigenlijke motief van Lulu, het passionele element, daalde
hier en daar de aandacht tot een peil van activiteit dat neerkwam op nul. Bij het
terugkeren der opmerkzaamheid overviel me herhaaldelijk de onprettige sensatie dat
de juist gehoorde passage evengoed van achteren naar voren gespeeld had kunnen
worden, zonder bezwaar misschien, en 't zou me niet verwonderen als menig hoorder
een gelijke bevinding heeft opgedaan.
Wat mij verder het meest trof en hinderde was het ontbreken van een coherent
evenwicht tussen orkest en toneel. Slechts heel zelden, haast nooit, verschaften de
instrumenten een ondergrond, een achterplan, een ‘fond’, waaruit de stem als
organisch opzweeft, en waardoor zij gedragen wordt alsof zij er van nature thuishoort.
Die eendrachtige verbintenis was hier totaal afwezig, hoewel de tonen van beide
groepen (orkest en toneel) over 't algemeen nauwkeurig op hun plaats stonden. Die
tweespalt, die apartheid is in Lulu zo systematisch dat de componist haar bedoeld
kan hebben. Maar gewild of toevallig, zij heeft geen verdienste (want zij ligt in de
macht van ieder knoeier) en ook geen nut, zelfs niet als de uitmuntendste technicus
om symbolische redenen (het isolement b.v. van de mens in zijn omringende wereld)
zulk een scheiding, zulk een onverenigbaarheid zou wensen te tekenen. Zij veroorzaakt
slechts wrijving, gedrang, verwarring en overbodigheid. Telkens wanneer op het
toneel een mens zingt of spreekt kiest de hoorder instinctmatig en onvermijdelijk dat
geluid van een soortgenoot, abstraheert het van alle bijkomstig gewoel, waarnaar hij
nauwelijks nog luistert. Wennen aan het contrast wordt onmogelijk gemaakt door
de onafgebroken en blijkbaar opzettelijke discrepantie. Waarom dan zoveel moeite
gedaan, zoveel vernuft verkwist voor een orkestrale begeleiding die wij steeds moeten
annuleren als wij iets willen verstaan? Zeldzaam resultaat: Bijna overal in Lulu
dekten, dempten de zangstemmen het orkest! Van de jazz-muziek achter de schermen
(tafereel der theaterkleedkamer) drong niets tot de zaal door dan een vaag
geroezemoes. Van alle formalistische en contrapuntische spitsvondigheden (sonate,
canons, koraal, etc.) bereikte zo goed als niets het oor, zelfs niet het oor der kenners.
Die hyper-intellectualistische subtiliteiten bestaan dus enkel op papier. Bovendien
leveren zij bij analyse niets op dan staaltjes van scholastisch, academisch materiaal
dat door de bearbeiding slechts zeer sporadisch (in de orkestrale tussenspelen o.a.)
de hoedanigheid verwerft om emotief idee te worden. Ik geloof niet dat ook de
volmaaktste uitvoering dit defect ooit zal verhelpen.
Wijl Berg de tekst van Wedekind heeft gecomprimeerd tot een skelettig scenario,
waaruit elke psychologische motivering (het enige interessante in een gebeurtenis)
zo goed als compleet is verwijderd, kunnen de zangers hun rollen slechts spelen als
schema's, als personages van twee dimensies, als poppen die bewegen zonder te
weten waarom en hoe. De solisten van ‘Die Bühnen der Stadt Essen’ hebben deze
lastige taak ten dele zeer verdienstelijk vervuld. De meesten hunner typen leken
ongeveer echt en fotografisch gelijkend als 't ware. Men kon zich uitstekend
verbeelden Dr Schön in zijn pelsjas en smoking, Alwa in zijn demi-saison en colbertje,
Lulu in haar zeven of acht froufrouterende toiletten, en met haar zes of zeven
onweerstaanbaar verleidelijke standen en gebaren uit de jaren 1910, ergens ontmoet
te hebben in een café, een schouwburg of op een atelier. De overigen waren minder
stereotypisch herkenbaar, doch konden er nog goed mee door. Daarbij zongen zij de
vervaarlijkste passages met een zelfverzekerdheid, met een air van geloofwaardigheid,
alsof de noten zo geschreven waren op een muziekbalk en niet anders konden zijn.
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De wettigheid dezer voorwending zou slechts geverifieerd kunnen worden met een
mechanisch oor, want in Alban Bergs accoorden-stelsel, hoe rigoreus het ook hete,
zal zelfs de zeer geoefende hoorder niet vallen over een min of meer zuivere toon,
en Lulu bevat een aantal plekken die na twintig jaar studie nog niet met volstrekte
waarborg van exactheid zullen kunnen worden weergegeven, eenvoudig wijl de
componist toeren eist van de stem welke slechts een instrument kan verrichten.
Inmiddels maakte ieder de indruk van superieure virtuositeit, die climaxeerde in
Lulu's gil wanneer zij vermoord wordt. Of ieder van de Essense troep ondertussen
werkelijk kan zingen, wat men vroeger zingen noemde, zou ik niet durven zweren,
omdat in de ganse partituur het cantabile, het cantando even schaars is als de oase
in een woestijn. Men schikt zich daarin omdat het moet. Men raakt er aan gewend.
Maar tot mijn even grote spijt als stupefactie heb ik in die moderne geschiedenis
ener femme fatale, ener vamp, ook elk aroom van sensualiteit, van sensualisme
gemist, zowel in het orkest als op het toneel. Geen zweem van zwoelheid, van erotiek,
behalve in een paar gemakkelijke gebaren. Die Lulu was kil en koud als nattig ijs.
Wat dreef dan al die dwazen in haar armen en naar hun miserabel lot gelijk muggen
naar een brandende lamp? Ik begreep daar niets van. Hun hele doen en laten
interesseerde mij geen seconde. Evenmin begreep ik wat Alban Berg in die willoze,
gedachtenloze wezens geboeid heeft. Nergens bewees hij mij de waarachtige
tegenwoordigheid ener Vénus toute entière à sa proie attachée, nergens, noch bij de
mannen noch bij de vrouwen, raakte hij de voelbare realiteit ener passie, die een
beroerte waard is, een afgesneden hals, vijf revolverkogels, de gevangenis, en een
crapuleus einde. Overal mankeert de oorzaak en dat manco maakte elke handeling
onbelangrijk. Alleen probleem-maniakken kunnen daar diepte ontwaren en
geheimenissen bespieden. Dergelijke geheimen vindt men naar believen in elk
gemengd bericht en men heeft daarvoor geen honderdduizenden noten nodig welke
niet bijdragen tot sympathiserend inzicht.
De regisseur had veel aandacht besteed aan een groot aantal détails, waarvoor men
hem beurtelings kon prijzen, beurtelings moest laken. Hij is een zorgvuldig vakman.
Doch zijn eenheids-décor, met die touwladder om te herinneren aan een circus, en
zijn tros witte gasbollen om een speciaal tijdperk te bepalen, leek me geen gelukkige
inval. Volgens de breedvoerige aanduidingen van Berg moet het décor participeren
aan de stijging en de ineenstorting van Lulu's fortuin, zelfs de lijsten van haar portret!
De regisseur heeft die aanwijzingen voor de helft genegeerd, misschien uit
overwegingen van symboliek, en bedoeld als rest van een verleden dat haar aankleeft.
Doch de ontwikkeling der actie wordt er door gestremd, en Berg schijnt me ook in
de sector der aanschouwelijkheid een te vaste ‘tonaliteit’ te hebben willen vermijden,
want de dingen veranderen en wij veranderen met hen. Dat dezelfde verschoten divan
van het schildersatelier tot in het paleis van de krantenkoning-beursman Dr Schön
mede-verhuist is reeds opdringerig genoeg. De figuur van Schigolch - Lulu's vader
- werd misverstaan. Stellig is hij geen oude, verfomfaaide bedelaar, doch een
fatsoenlijk afgetakelde viveur, die zich dubieuze vrijheden kan veroorloven met zijn
dochter, en voldoende representatief om in een handomdraaien reis-passen en
slaapwagen-biljetten te bezorgen aan een tamelijk verdacht gezelschap. De bloedrode
handschoenen der lesbische Gravin von Geschwitz en haar massale kledij waren in
gelijke mate ondoeltreffend en illusie-dodend als excessief germaans. Eveneens de
veel te poezelige, mollige gymnasiast. Ook de athleet in zijn geruite pak. De belichting
van verschillende taferelen noopte de meest welgezinde toeschouwer tot critiek. Het
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rosse schijnsel waarmee Lulu overgoten werd terwijl zij ‘haar lied’ zong, overtroefde
de ergste bioscopische wansmaak en de meest romantische verlangens van de
hedendaagse philister. De film was ontstellend van dilettantische gebrekkigheid. Bij
vergissingen als deze en dergelijke zou men eer lachen dan huilen. Natuurlijk. Al
die onwaarschijnlijkheden droegen er toe bij om het hele geval te discrediteren. Op
het moment dat Lulu haar Dr Schön neerkogelde had zij hem evengoed om de hals
kunnen vliegen. Ja, veel beter. Hier gaf Alban Berg aan de probleem-liefhebbers stof
tot jarenlange overpeinzing.
Ik noem liever geen namen die ons weinig zeggen, waar alles perfect scheen,
ofschoon men er weinig vreugde van meenam. Hebt gij bemerkt hoe het orkest,
voordat de vertoning begon, absoluut geluidloos in de bak zat, minstens vijf minuten
lang, in een stilte die allengs spookachtig aandeed? Dat is nog eens discipline.
Wanneer op de suggestieve expressie van dat zwijgen een geluid, een muziek gevolgd
was van gelijke bewijskracht, zou ik hebben medegejuicht, en gaarne ook.

Le tombeau de Ravel
Moge voor deze enkele keer de mooie naam van het eminent Instrumentaal Sextet
dienen om het nieuwe werk te kwalificeren van Rudolf Escher, dat aan de zes zeer
voortreffelijke kunstenaars werd opgedragen en door hen is uitgevoerd als Alma
Musica, milde muziek in de hoogste zin.
Toen ik nadenkend onderzocht welke, en hoeveel eigenschappen nodig zijn om
zulk een benaming te rechtvaardigen, raakte ikzelf hoe langer hoe meer verwonderd.
Luister maar: De melodie moet tegelijk ongehoord klinken en als van ouds bekend;
geen ogenblik mag zij aflaten; overal moet zij waar en echt zijn, nooit doen alsof;
zich niet opschroeven; steeds natuurlijk blijven; in alle categorieën en alle gradaties
van het sentiment (van de zwaarste droefheid tot de lichtste vreugde) moet de melodie
het soort diepte, het soort onomvatbaarheid insinueren dat de gewoonste dingen
hebben, wanneer zij tussen aarde en hemel weerspiegelen in een waterplas; zij mag
niet stationnair zijn; altijd moet zij bewogen en bewegend blijven; bewegend naar
de goede richting, dit wil zeggen daarheen waar wij ons bevriend voelen met alles
wat ons vergezelt, tot het punt van opgetogenheid en onttogenheid, waar alles voor
ons wordt gelijk het is: onprijsbaar van heerlijkheid; de melodie mag ons geen moment
misleiden, niet bedriegen, niet teleurstellen terwijl wij in verwachten met haar verder
gaan; immer moet zij haar voornemen trouw blijken, nimmer weifelen in haar toeleg;
gelijk de geliefde uit het sprookje moet zij meer dan duizend lange tijden weten te
behagen, te boeien; om haar fascinatie te behouden moet zij haar gebaar en haar
stem, en ook de inflexies harer stem, met alle verzinbare middelen wisselen, en
eveneens die middelen moeten waar en echt zijn, spontaan geboren uit het latente
gevolg, de geheime behoefte van elk ogenblik, zelfs van vorige ogenblikken die reeds
onbewustheid werden, maar waar alle verdere wensen kiemen en ontluiken.
Ziedaar de hoedanigheden van de goede melodie welke in Le Tombeau de Ravel
vier en twintig minuten (een oneindigheid van veel meer dan duizend seconden)
heeft kunnen duren. Hiermee tevens moesten corresponderen ieder der ontelbare
schakeringen van de harmonie der zes instrumenten, en ieder der even talloze nuances
van 't rhythme dat de melodische zeggingskracht ondersteunt, verduidelijkt, verheft,
en nergens schaadt, zich te samen eenzinnig, maar tevens eigenmachtig aanpassend
bij de uiterst subtiele gevoeligheid, verstoorbaarheid van een zwevend organisme,
kwetsbaarder dan de emanaties die soms vloeien uit een medium in trance. En dit is
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nog niet alles wat ons onbedriegbaar instinct, of onze vooruitschouwende intuïtie
vergt van een muzikale propositie die wil beantwoorden aan de vraag welke wijzelf
onmogelijk zouden kunnen formuleren in heldere termen. Het totaal dezer labiele
factoren, die voortdurend onberekenbaarder zijn dan een worp van dobbelstenen,
moet zonder onderbreking een klank bewerkstelligen welke wij met onze fijnste
zenuwen proeven, erkennen, admitteren niet alleen als mooi, als verleidelijk, maar
ook als een wonder dat wij nauwelijks konden vermoeden.
Als een componist zich bedacht op al zulke schijnbaar nooit te vervullen eisen zou
hij duizelen en nimmer durven beginnen. Daarom zegt men sinds Plato dat schoonheid
komt uit een waanzin der Muzen. Maar dat is niet zeker, en een verklaring die gold
voor vroeger, verloor misschien haar geldigheid voor thans. Hoe Rudolf Escher op
dit raadsel is ingesteld weet ik niet, maar hij heeft het opgelost met het geven van
een ontwijfelbaar meesterwerk. Dit wil zeggen een werk waar het minste en het
meeste, de kleine ademing van ons leven en de grote adem van de onafzienbare tijd
gelijke waarde en gelijke betekenis heeft, als in de harmonie der sferen, die wij
denken zonder haar ooit gehoord te hebben. Hij schreef zijn muziek onder de impressie
van het verlaten huis dat Ravel, de tovenaar, bewoonde. Het doet mij meer dan mij
lief is denken aan een verlaten, verloren wereld, en het enige wat ik hem zou mogen
wensen is, dat hij, meester zijnde in het rijk der tovers, geloof krijgt in een aarde die
nog eeuwen en eeuwen duren zal.
Wij danken de première van Le Tombeau de Ravel aan het Holland-Festival met
betrekkelijke erkentelijkheid. Want die uitvoering zou toch wel gekomen zijn. Waarom
heeft niemand eraan gedacht om tegelijkertijd en onder dezelfde lampions Eschers
Hymne du grand Meaulnes uit te voeren? Was dat te gewaagd? Wie durfde of wie
wilde niet de manifestatie van een ander meesterstuk, dat het prestige van een
Nederlands componist vermeerderd zou hebben en bevestigd?

Twee dirigenten, twee symphonieën
De grote concerten van het Holland-Festival zijn in financieel opzicht een tegenvaller
geweest, want de zalen waren nauwelijks half-vol. Het is de eerste keer sinds zeven
jaar dat zoiets gebeurt, en het materiële fiasco leek mij meer dan spijtig, een beetje
vernederend, juist omdat in dit jaar de artistieke opzet evenzeer door kwaliteit als
door sensatie zeer gunstig bij vroegere ontwerpen afstak. Wij hebben er kennis
gemaakt met twee buitengemeen voortreffelijke dirigenten, Jean Martinon, een
Fransman uit Parijs, en Eugène Ormandy, een Hongaar uit Philadelphia, die totnutoe
hier niet optraden, en, dank zij hun gedurfde ondernemingsgeest, met twee nieuwe,
tamelijk moeilijke symphonieën, de Eerste van Henri Dutilleux, de Zesde van Serge
Prokofjew, die de hoorders tot een enthousiasme brachten dat hen zal bijblijven wijl
het echt was, en bovenmate verkwikkelijk. Wanneer men zulke resultaten registreren
kan, zulk een franke overwinning door hedendaagse muziek, hebben alleen degenen
te treuren die dat wegens innerlijke luiheid misten. Ik hoop deze opinie gedeeld te
zien door de impresario's van ons Festival. Dergelijke stroppen zijn vruchtbaarder
dan gemakkelijke successen. Zij herhalen zich nooit. Zij anticiperen op toekomstige
triomf.
Tussen Martinon en Ormandy zou ik onmogelijk kunnen kiezen. Beiden zijn
dirigenten van de moderne soort, steeds zoekend naar een maximum van expressie
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in alle schakeringen, zowel in de stilte als in het rumoer, in de schemer als in de
schittering, in de zachtheid als in het geweld, in de lage als in de hoge frequenties.
Overal waar het te pas komt zijn beiden ophitsers, opzwepers van het orkest. Martinon,
naar Franse aard, leniger, kwieker, elastischer, Ormandy, naar de trant van
Midden-Europa, massiever, corpulenter, zwaarder aangezet, opzichtiger. Beiden
acteren, mimeren onophoudelijk. Maar niet en nergens ter wille van hun eigen
persoon. Neen. Zij hebben altijd de muziek in 't oog. Zij weten uitstekend dat hun
persoonlijke belang voortdurend afhangt van de waarde die zij verlenen aan de
muziek. Soms schijnen zij de bedoelingen van een componist te overschrijden en
hem te laden met een potentieel, dat ternauwernood kan liggen in de gezichtskring
van de auteur der noten. Soms lijkt het dat zij overdrijven. Martinon in de symphonie
van Bizet, waar de lichtheid nu en dan niet vloeiend genoeg was, waar tijdens het
andante de zomernachtelijke aromen mankeerden. Ormandy in de Italiaanse
symphonie van Mendelssohn, waarvan de heftigheden en ook de melancholie te dik
werden onderstreept. Ormandy ook in de G'schichten aus dem Wiener Wald van
Johann Strauss (op een volksconcert) waarvan hij de sentimentaliteit hier en daar
opdreef tot een graad, die weerzin wekken kon bij elk liefhebber van frisse lucht.
Maar toch bleef Martinon, en ook Ormandy altijd in de normale perspectieven van
de muziek waaraan zij die accenten gaven met een volkomen meesterschap over het
instrumentale apparaat. Beiden inderdaad toonden zich volleerde vaklieden die een
orkest bespelen gelijk een ander kunstenaar zijn piano of zijn viool. Beiden bleken
overal musici van het goede ras, musici in de superieure betekenis, niet minder geldig,
niet minder verdedigbaar voor de strengste kenners als doeltreffend voor de
sensibiliteit van de gewone mens. Ik weet niet hoe Martinon en Ormandy zich
verhouden tegenover geijkte glories als Bach, Mozart, Beethoven etc. Tegenover de
muziek hunner tijdgenoten (Martinon in ‘Bacchus et Ariane’ van Roussel, Ormandy
in ‘Mathis der Maler’ van Hindemith) gedroegen zij zich met een begrip voor de
diepste, soms slechts approximatief aangeduide mogelijkheden van de componist,
en ook met een respect voor diens heimelijkste wensen om een hoorder gelukkig te
maken, en daarbij met een ijver, met een toewijding, met een geloof, met een
wilskracht, met een totaal offer der uiterste energie en oplettendheid (gelijkelijk goed
in elke uitdrukking) welke alle lof verdienen en de hoogste bewondering. Of men
componist is of enkel publiek, wie zal niet houden van een dirigent die zich tegelijk
vermetel en onberispelijk overgeeft aan de muziek waarvoor hij instaat?
De Symphonie van Dutilleux, geschreven in 1951, moet gerekend worden tot het
merkwaardigste dat sinds de oorlog door de Franse muziek is voortgebracht. Wat
mij onder het luisteren het eerst trof, zijn de strakke, straffe lijnen van de architectuur
dezer imposante compositie, de enormiteit harer spanwijdten, de granieten stevigheid
harer structuur, de vastheid harer conceptie, de geweldige precisie en koppigheid in
de bewerking van een materiaal, hard en soepel tegelijk, dat uitbot rondom de starre,
zwarte stam van het unieke thema, kalm en compact als de duisternis, ook wanneer
het verroert, hallucinerend als gedrochten ener nachtmerrie, ook nog wanneer het
verdwijnt naar de donkere afgrond waaruit het kwam. De grootse boog die zich welft
van het begin naar het einde dezer symphonie wordt gedragen door een verticale
klank welke onafgebroken loodrecht oprijst uit de diepte van de bas naar de vele
regionen van de discant. Tussen hoog en laag is altijd continuïteit, nergens een leegte.
Terwijl die altijd onmetelijke sonoriteit naar boven streeft, verwekt zij tevens een
ondefinieerbaar spel van rhythmen en geluiden, beiden, even wonderlijk
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verbazingwekkend in hun schuifelingen, en wonderlijk boeiend, hoewel men
tevergeefs naar een woord zoekt dat zou kunnen vertalen wat zij eigenlijk zeggen.
Ook de kleur blijft onbeschrijfbaar, alsof zij onder andere omstandigheden gebrouwen
werd dan op onze aarde en voor ons oog. Maar het somberste grauw heeft nog een
glans en een gloed. Een streling die wij niet kenden, die onzichtbaar magnetiseert.
En wat mij in de tweede plaats trof bij het luisteren naar deze symphonie, voltooid
met meesterhand, was de totale afwezigheid van alle menselijke symbolisme, van
elke denkbare allegorie. Zij gebeurt in het abstracte, zij vertolkt geen enkel
definieerbaar gevoel, zij roept niet de minste associatie op met een bekende realiteit,
en toch heeft iedereen haar gehoord, en toch heeft zij iedereen aangegrepen, verrukt,
bezield als een authentieke uiting van machtig leven, buiten tijd en ruimte misschien,
zonder bevredigend uitzicht misschien, doch begrijpelijk, bemoedigend, vervoerend,
tot aan het slot waarvan het magnifieke zwijgen nog stimulerend is als suggestie van
een nieuw begin.
De zesde en laatste symphonie van Serge Prokofjew - die bijna ongemerkt stierf in
dezelfde week als Stalin, wellicht dezelfde dag - is concreter geschapen, aardser,
relatiever, zakelijker, localer, maar niet minder deugdelijk, niet minder juist gemikt
en juist geraakt, want hij bezingt smart, waaronder wij allen leden, vreugde welke
wij allen willen, de twee wezenlijke gewaarwordingen van elk bestaan. Wanneer de
trompetten klinken van de aanhef gissen wij al dat hier gerouwd gaat worden.
Daarginds immers zijn zoveel doden die om onzentwil van een liefde moesten
scheiden, en hierginds waren er in 1948, toen het werk gecomponeerd werd, nog
zoveel levenden die de gevallenen wilden danken en herdenken. Deze muziek is een
voortzetting van de oudste ritus der mensheid. Eerst worden wij samengeroepen met
brede, onbepaalbare, bijna vormeloze melopeeën, dolend, befloerst, in violette tinten.
De onrust culmineert in een lange serie van poignante hoorn-stoten op één toon.
Ormandy heeft ze uitstekend begrepen en prachtig gedirigeerd. Geen enkel van die
geluiden klonk hetzelfde, elk had zijn eigen twintig maal gevarieerd accent, zodat
langzaamaan een huivering ons bekroop en voer door het gebeente. Daarna begon
de klacht, de threnos der Grieken, die de treurzang erfden van de protohistorie en de
praehistorie. Een oneindige, steeds veranderende melodie, elegisch van oorsprong,
mijmerend, peinzend, die alle phasen doorloopt van de smart, de mannelijke, de
vrouwelijke, de kinderlijke. Bij beurten plechtig, statig, gewijd; soms sardonisch,
sarcastisch, als een gejammer uit de keel van colossen, dan weer sensitief, liefkozend,
haast sentimenteel, en eindelijk berustend, verzoend, bevrijd van wroeging, gestild,
in de glans van een licht dat niet meer wisselt. Dan kan het feest aanvangen, een
ontzaglijke, fantastische paean, even dramatisch in zijn dansende jubel als de threnos
tragisch was in zijn gesmeek. Een gesublimeerd volksfeest. Uit alle hoeken van het
orkest komen de melodieën aangevlogen op een rhythme welks eenvormigheid het
lichaam bedwelmt, maar ons andere en betere deel opjaagt tot een paroxisme, de
opperste graad van trilling waar ons bewustzijn overslaat naar de gloeiing ener liefde
in de duizendste macht. Prokofiew, en ook Ormandy, en ook het orkest, en ook elkeen
der hoorders, hebben haar bereikt, en zonder moeite, zonder onderbreking van de
verwarmende stroom, alsof zulk een steeds verheugende stijging tot de uiterste hoogte
van een vurig gelukken, waar wij worden als de kracht der krachten, een gewone,
dagelijkse onderneming was. Af en toe, in het verre, ijzige schijnsel van een
Noorderlicht, dook de herinnering bij ons op aan het graf waar degenen liggen die
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wij bemind hebben. Dat deerde ons niet meer, want door de macht van onze klacht
hadden wij hen gemaakt tot welgezinde helpers in ons klimmen naar de vreugde.
Al weet ik het niet met zekerheid, en al ontbreekt mij elk bewijs, ik kan niet anders
denken dan dat Serge Prokofjew zijn Zesde Symphonie zo bedoeld heeft. En
waarschijnlijk ook Eugène Ormandy. Ik heb deze dirigent, die men beticht van
virtuositeit, van Amerikaanse show, geen enkel gebaar zien maken bij Hindemith,
bij Prokofjew, dat niet exact correspondeerde met de muziek, geen enkel gebaar
waarvan de muziek niet in gelijke mate oorzaak was en gevolg. Ik heb daar het
Concertgebouworkest even spontaan als nauwkeurig zien reageren op elk zijner
wenken, tot in de kleinste nuances intuïtief, een honderdvoudig instrument waarvan
ieder medespeler onovertrefbaar genoemd mocht worden.

Muziek en Gemeenschap
Onder de titel ‘Hoofdlijnen voor het beleid ten aanzien van het orkest-wezen’ heeft
de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van kunstenaars, gevestigd
Keizersgracht 609 te Amsterdam, een tegelijk uitvoerig en bondig rapport
gepubliceerd, dat zeer bestuderenswaard is voor allen, wie onze geestelijke welvaart
ter harte gaat. Wijl de redacteurs terecht de hoop uitspreken dat hun arbeid zal
bijdragen tot bredere discussie, in eigen kring en daarbuiten, van de problemen die
zij aan de orde stellen, beperk ik mijn complimenten over hun uiterst noodzakelijk,
uiterst loffelijk initiatief tot deze enkele woorden van hoogschatting en maak ik
zonder verdere omhaal een aanvang met de opmerkingen, welke het uitmuntend
verslag bij nader onderzoek kan motiveren.
Daar trof mij dan menigmaal de indruk, dat iemand, die gaarne het juiste woord
op de juiste plaats ziet, al lezende zich afvraagt wat er precies bedoeld wordt, of
iemand die belang heeft bij haarkloverijen (om bijv. besprekingen te rekken en de
vis te verdrinken) in het rapport der Federatie velerlei aanleiding zal vinden tot vragen
die soms dubbelzinnig nut hebben, en die steeds (om tijd te besparen) hadden kunnen
worden vermeden. Men bespeurt te dikwijls dat het geen juridisch, geen notarieel
geschoolde lieden zijn, die de tekst formuleerden van dit document, en dat zij ook
niet, bij wijze van oefening in nauwkeurige terminologie, een pagina opsloegen van
het burgerlijk wetboek, gelijk Stendhal placht te doen alvorens zich aan 't schrijven
te zetten. Omdat zulke onvolkomenheden in het onderhavige geval meestens van
secundair gewicht zijn, en omdat de bona fide lezer (ofschoon hij soms vuur zou
kunnen vatten wegens een dubieuze zinswending) toch wel begrijpt wat een beetje
slordig omschreven is, stip ik deze kleine, haast alledaagse fout slechts even aan,
zonder haar te onderstrepen met citaten. Intussen zou het wenselijk zijn dat uit een
definitieve editie dergelijke feilen worden verwijderd, te meer wijl zowel de
uitgesproken als de impliciete strekking van het rapport ontwijfelbaar een tegenstand
zal ontmoeten, die geen middel ongebruikt laat om te ontsnappen aan de logische
conclusies en aan de consequenties, die moeten voortvloeien uit dit document.
Doch ook verscheidene aangelegenheden welke onze orkesten, onze gehele
muzikale cultuur ten nauwste raken, worden in het rapport der Federatie ontoereikend
behandeld, hetzij te vaag, hetzij te vluchtig, te neutraal, of volgens maatstaven en
standpunten welke niet meer kunnen dienen. En dit is een andere kwestie. Om deze
kanten van het stuk zo overzichtelijk mogelijk toe te lichten, en in het kortste bestek,
geloof ik het best te doen door enkele paragraphen te voorzien van de aantekeningen
die zij nodig hebben.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

Bij par. 2, ad 21, handelend over ‘sociale cultuurspreiding’ onder de arbeiders, die,
zoals ieder weet, onder deze gezichtshoek volslagen verwaarloosd zijn. Een onmetelijk
werkingsveld ligt hier nog braak. Het schijnt mij niet dat de auteurs van het rapport
zich voldoende rekenschap geven van de werkelijke situatie der arbeiders, in verband
met hun verhouding tot de kunst. Alvorens de arbeiders muziek te willen schenken,
zou men hun eerst tijd moeten verschaffen (en lokalen) om haar te horen. Bovendien
moet men hun een muziek aanbieden die opweegt tegen sport, bioscoop, jazz, of
minstens ermee gelijkstaat. De redacteurs menen dat ‘zeer gemakkelijk te verwerken
muziek’ die attractie zal uitoefenen. Ik geloof dat zij zich daarin deerlijk vergissen
en de psychische gesteltenis van de arbeider grondig miskennen.
Bij par. 2, ad 22, betreffende een ‘geografische cultuurspreiding’, voornamelijk
buiten de grote centra. Ook omtrent dit aspect toont het rapport een geducht tekort
aan realistische kijk. Want zolang er op honderd en meer plaatsen geen zalen zijn
om een orkest-concert mogelijk te maken, valt er door ‘de centrale, provinciale en
gemeentelijke overheden’ geen ‘beraad te voeren met de orkestbesturen’. Er valt
slechts te wachten tot men de handen uit de mouw steekt, geen woorden verspilt,
maar op honderd en meer plaatsen een eerste steen legt voor een gebouw waar een
orkest onder aannemelijke omstandigheden kan optreden.
Bij par. 2, ad 23 e.v. Het rapport bespreekt in afkeurende bewoordingen de
prijzen-concurrentie der orkesten, die zich verhuren voor de begeleiding van koren.
Het wijt aan deze ‘prijzenpolitiek... heilloze gevolgen voor het artistieke peil’. Ik
geloof dat deze gedachtegang een onverdiende critiek inhoudt op de orkesten in 't
algemeen, die zonder uitzondering hun taak consciëntieus vervullen, de dure zowel
als de goedkope. Vele andere oorzaken schaden ‘het artistieke peil’ ernstiger dan de
prijs welke gevraagd wordt door een orkest. Ik geloof eveneens dat prijs-verschil
tussen de beschikbare orkesten wegens allerlei redenen normaal is en gerechtvaardigd.
Een eenheidsprijs is in dit bedrijf onmogelijk. Elk kind kan dat begrijpen. Een
minimumprijs daarentegen had tot ieders voordeel sedert geruime tijd kunnen worden
vastgesteld. Niemand schijnt daaraan gedacht te hebben. Ook het rapport der Federatie
suggereert geen enkele practische oplossing voor een probleem dat terecht
gesignaleerd wordt. Ik had gaarne een pleit vernomen voor de oprichting van een
orkest, dat uitsluitend bestemd zou zijn om in het ganse land de begeleiding te
behartigen der koren.
Bij par. 3, ad 28 e.v. De auteurs van het rapport achten elf beroepsorkesten voor
Nederland geen overdaad. Zij wijzen er tevens op dat de maximale capaciteit onzer
orkesten reeds bereikt of benaderd is en weldra overschreden zal worden door de
behoefte. Inderdaad, Drente en Zeeland hebben nog geen orkest. De rapporteurs
vragen zich echter af, of het misschien overweging verdient om een enkel orkest te
belasten met een speciale functie, namelijk ‘het spelen van een bepaald repertoire’.
Wat is dat? Enige verduidelijking is hier strikt onmisbaar. Wanneer bedoeld wordt
een apart orkest voor het begeleiden van koren, dan ga ik grif accoord. Tegen alle
andere denkbare supposities van ‘een bepaald repertoire’ zal een verstandig mens
zich verzetten. Zoals dat daar wordt aanbevolen is het geredeneer in de ruimte. De
redacteurs van het rapport gaan zich schromelijk in ondoordachtheid te buiten als zij
zich gewichtig afvragen of de ‘semi-beroepsorkesten van Friesland en Twente’ recht
kunnen doen gelden op overheidssubsidie, en als zij menen dat pas ‘blijkens
wetenschappelijke onderzoekingen’ uitgemaakt kan worden of daar ‘in voldoende
mate behoefte en kansen op stijgende behoefte aanwezig zijn’: Zelden las ik ergerlijker
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dilettantisch gezwets. Want die ‘semi-beroepsorkesten’ van Friesland en Twente zijn
zij er of zijn ze er niet? Werden zij uit de grond gestampt door een ‘centrale overheid’?
Door een provinciale overheid? Neen! Geen kwestie van. Zij kwamen rechtstreeks
voort uit het verlangen van een gemeenschap. En zegt dat niet genoeg omtrent ‘een
behoefte’? Wat praat men dan nog, tenzij onder gewichtigdoeners, over
‘wetenschappelijke onderzoekingen’?
Als norm voor de omvang van een symphonie-orkest zouden de rapporteurs der
Federatie het aantal spelers willen stellen op 77, te weten: 14 eerste violen, 12 tweede
violen, 10 alten, 8 violoncellen, 6 contrabassen, 3 fluiten, 3 hobo's, 3 clarinetten, 3
fagotten, 4 hoorns, 3 trompetten, 3 bazuinen, 1 tuba, 1 pauk, 2 slagwerk, 1 harp. Dat
is tegelijk te veel en te weinig. Met 3 trompetten kan geen enkele compositie
uitgevoerd worden van het moderne Franse repertoire dat er vier eist, en meestal
twee harpen. Als componist verklaar ik zeer uitdrukkelijk dat ik onder alle
omstandigheden tevreden zou zijn met 12 eerste violen, 10 tweede, 8 alten, 7
violoncellen en vijf contrabassen! Mits zij goed zijn natuurlijk. Mits alle contrabassen
b.v. een c-snaar hebben! Dat verleent, volgens de globale loonschaal een besparing
van 40.000 gulden per orkest en per jaar. Men kan zich daarmee twee harpen, vier
trompetten, vier fluiten, vier hobo's, vier clarinetten en drie slagwerk veroorloven,
wat ik veel nodiger oordeel, en nuttiger. Ik geloof dat geen enkel dirigent mij hierin
zal tegenspreken. Dusdoende zou hij zich afsluiten van een zeer groot deel der muziek
uit de laatste honderd jaren.
Bij par. 4, (over de Coördinatie in het orkestwezen) moet ad 43 worden opgemerkt
dat de samenstelling van het lichaam waaraan de zeer delicate taak van het coördineren
der meest tegenstrijdige belangen zal worden opgedragen, geenszins berekend schijnt
voor het bereiken van praktische resultaten. Volgens het rapport zouden in dit bureau
vertegenwoordigd dienen te zijn: de rijksoverheid, de provinciale overheden, de
gemeentelijke overheden, de besturen der orkesten, de artistieke leiders, de zakelijke
leiders en de organisaties van orkestleden. Zuinig schattend denk ik dat het totaal
dezer coördineerders een parlement zal opleveren van 65 leden. Dat is veel te veel
om snel en goed werk te presteren.
Bij par. 5, welke als princiep poneert dat kunstinstellingen niet gesubsidieerd doch
gefinancierd behoren te worden door de gemeenschap, zal ieder met gezond verstand
begaafd burger gaarne zijn volle adhaesie betuigen. Des te liever had ik de aard der
contrôle welke op het gebruik der gelden dient te worden uitgeoefend, duidelijker
gespecificeerd gezien. In een toekomst waar de muziek gelijke voorzieningenn geniet
als o.a. onderwijs, zal de financiële contrôle gepaard moeten gaan met een contrôle
naar artistieke maatstaven, te verrichten door onpartijdige bevoegden, en te kiezen
desnoods uit het publiek:
Bij par. 6, over de sociale positie der orkestleden, heeft mij verwonderd dat het
rapport nog het verouderd beginsel aanhangt van verschillend gesalarieerde
orkestgroepen. Eertijds, in 't midden der XVIIIe eeuw, en tot op de helft der vorige,
toen er tussen de diverse instrumenten zeer aanzienlijke graden van vaardigheid, en
zelfs graden van welvoeglijkheid bestonden, was dat beginsel van gegradueerde
honorering verklaarbaar en aanvaardbaar. Tegenwoordig, na Beethoven, Weber,
Berlioz, Wagner, Strauss, Mahler, Debussy, nu er in een orkest-compositie geen
instrumentale partij meer is waarvan elk speler niet gelijke verantwoordelijkheid
draagt, en niet gelijke moeilijkheden ontmoet als de concertmeester, kan dat standpunt
van salarisverschil niet langer gehandhaafd blijven. Het is verjaard. Het werd niet
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enkel onverdedigbaar, het werd funest. Want binnenkort zal blijken dat de ambitie
voor minder gebruikelijke, maar onmisbare instrumenten (ik behoef ze niet te noemen)
door een rechtvaardige, misschien zelfs geprivilegieerde salariëring zal moeten
worden bevorderd.
Ad 60 van par. 6 zou ik nadrukkelijk willen aantekenen dat een klasse-indeling
der orkesten (die logisch is) uitsluitend bepaald moet worden volgens de locale
economische omstandigheden der plaats waar het orkest fungeert. Tussen de
klasse-indeling van een orkest en zijn ‘artistieke peil’ mag niet het geringste verband
bestaan. Omdat de geest, die blaast waar hij wil, ook bij de laagst gesalarieerden,
niet zelden zich openbaart.
Wat het rapport der Federatie vermeldt onder cijfer 63 en 64 van par. 7, moet letterlijk
geciteerd worden wegens deplorabele toestanden waarvan wij nauwelijks kennis
hebben:
‘Het is noodzakelijk dat grote aandacht wordt besteed aan de opleiding van
orkestmusici, zowel voor de huidige als voor de toekomstige voorziening in de
behoefte aan orkestmuziek. Blijkens de resultaten is deze aandacht nog steeds
onvoldoende.’
‘De conservatoria hebben een orkest-klas; het bestaan daarvan is zelfs een
subsidie-voorwaarde, door het Rijk gesteld. De opleiding in de orkestklassen is
evenwel zo summier, dat de bezitters van dit diploma niet dan een zeer beperkte
kennis van het repertoire bezitten; zij zijn dan ook niet in staat zelfs aan bescheiden
eisen, die aan een aankomend orkestmusicus mogen worden gesteld, te voldoen.’
Na zulk een constatering (welke ik juist acht) had onze ganse pers een alarmsignaal
moeten slaan, een acte van beschuldiging moeten indienen. Of tegen de redacteuren
van het rapport of tegen de directeuren onzer conservatoria.
De pers heeft niet gekikt. Hoe zal onze minister met zijn secretarissen reageren?
Kunnen zij een dergelijke lastgeving onvervaard in een laatje deponeren?
Vermoedelijk. Het ergste is vandaag nog altijd niet zeker, volgens het Spaanse
spreekwoord. Het ergste is bij ons, die elkaar gaarne pluimstrijken, alleen maar meer
en meer waarschijnlijk.
Bij par. 9 getiteld ‘De accommodatie’, mis ik met dezelfde pijnlijke teleurstelling
het greintje verbazing, onthutstheid, verbolgenheid dat men verwachten zou tegenover
de ontdekking van een jammerlijk oud verzuim, een griezelig gebrek, een trieste
nalatigheid, die ieder kent, en die sedert jaar en dag door iedereen aanvaard wordt,
zonder een blijk van protest, met een lijdelijkheid, een onverschilligheid, een
duldzaamheid alsof de laatste reflexen van hoop op verbetering, van verweer, in een
gelaten besef onzer onmacht zijn afgestompt en uitgeput.
Onder ‘accommodatie’ hebben wij te verstaan het tekort, het ontbreken van zalen
die voor het vertolken van muziek geschikt zijn. Waarom zegt het rapport niet ronduit
dat wij in heel Nederland slechts vijf zalen tellen welke beantwoorden aan de
elementaire eisen der acoustiek? Te weten: Het Concertgebouw in Amsterdam, Tivoli
in Utrecht, Musis Sacrum in Arnhem, de Doelezaal in Leiden, het Concertgebouw
in Haarlem. Waarom zegt het rapport niet ronduit, dat ook deze vijf uitzonderlijke
zalen geenszins voldoen aan de bijkomstige maar even elementaire voorwaarden,
die een architect en een gebouw tegenwoordig worden opgelegd door het lawaai uit
de hedendaagse straat, het geloei, het geraas uit de hedendaagse lucht? Geen enkele
onzer zalen is beveiligd tegen het van buiten aandreunend rumoer van trams, auto's
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motorfietsen, vliegtuigen. En dat is nog de minste kwaal. Wat baat ons en onze
zogenaamde cultuur het onderhouden van een aantal complete orkesten, wanneer er
in 90% onzer steden nergens (ik zeg nergens) een podium is waarop die orkesten
zich gevoeglijk kunnen installeren, wanneer er in 90% onzer steden nergens een zaal
is, waar zowel het orkest als de gespeelde compositie redelijke kans heeft om te
klinken met het resultaat dat bedoeld werd? Door een verbetering van de huidige
toestand zullen niet alleen ‘het artistieke peil van de uitvoeringen en de ambitie
waarmee de orkestleden hun taak verrichten, ongetwijfeld winnen’, volgens de
ontstellend passieve bewoordingen van het rapport. Neen. Het ‘artistieke peil’ van
90% onzer natie zal verslechteren, jaar aan jaar en dag aan dag, zolang deze
ontoelaatbare toestand blijft bestendigd.
Par. 10 (de laatste), bevat naast enkele passende opmerkingen betreffende de
onrechtmatig bevoordeelde salaris-positie van het Radio-orkest - het enige onzer
symphonische ensembles dat gefinancierd wordt - een critiek op het Hilversums
muziekrepertoire, die ik niet onweersproken mag laten. De redacteuren van het
rapport oordelen dat de uitzending van ‘grote symphonieën’ doorgaans ongeschikt
is voor de huiskamer. Ik hoop dat deze opinie door niemand gedeeld wordt. Wanneer
zij in gezaghebbende kringen voldoende aanhang zou vinden, en wanneer tengevolge
daarvan het symphonisch repertoire der Radio zou worden ingekrompen of afgeschaft,
dan zal een onmisbare toon van de Nederlandse stem uit de internationale aether
verdwijnen, zonder enig tastbaar nut voor wie ook, en tot spijt, tot ongerief van
menigeen, zowel hier als buiten onze grenzen. Het zou een verlies zijn voor ons
prestige en voor menigeens deelnemingsmogelijkheden in het muzikaal gebeuren,
als de Radio zich moest beperken tot het relayeren van uitvoeringen die de orkesten
geven. Menigeen, die stellig niet gerekend mag worden onder lieden die men
straffeloos negeert, hoort nog wel eens graag in de huiskamer een ‘grote symphonie’,
ook al werd het werk reeds gerelayeerd. De landelijke en stedelijke orkesten spelen
sommige van die symphonieën slechts heel zelden een tweede maal. De Radio kan
‘grote symphonieën’ spelen, waarvoor gewone orkesten bang zijn. De Radio heeft
een intercontinentaal gehoor. Het is niet verstandig de Radio in dit domein te
critiseren, te ontmoedigen, te beknotten.
Hier kunnen mijn aantekeningen eindigen op een publicatie die eer te laat komt
dan te vroeg. Het rapport der Federatie bericht dat eveneens het Prins Bernhard Fonds
binnenkort een advies zal indienen over hetzelfde onderwerp. Ik zal dat lezen met
dezelfde aandacht. En met dezelfde wens om een discussie uit te lokken, die de
publieke opinie in beroering brengt, en die de autoriteiten verhindert om uiterst
belangrijke bescheiden als deze ongemerkt te bergen in de doofpot van haar archief.

Muziek en Gemeenschap
Nauwelijks twee maanden na de publicatie van het rapport dat de Federatie van
Beroepskunstenaars uitbracht over de situatie der Nederlandse orkesten, verscheen
als No. 4 der Mededelingen van het Prins Bernhard Fonds een soortgelijk verslag,
waarvan de samenstelling door genoemde Stichting werd opgedragen aan het Instituut
voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk, met de bedoeling om te geraken
tot gegronde inzichten omtrent een verantwoorde financiering van een vrij jong, vrij
onbekend, hoe langer hoe opmerkelijker, maar hulpbehoevend deel onzer nationale
cultuur.
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De titel van dit nieuwe document luidt ‘Het orkestwezen in Nederland’. Het is
aangenaam uitgegeven in heldere, zo goed als foutloze stencildruk op degelijk papier,
zeer stevig gebonden, en voor de prijs van vier gulden verkrijgbaar te Amsterdam,
Herengracht 466.
Aangezien de muziekcritiek van kranten en weekbladen tot de enkele rubrieken
behoort die door een buitengewone verscheidenheid van lezers met aandacht en zelfs
met hartstocht worden gevolgd, zal niets natuurlijker zijn dan dat een boek als dit in
elke plaats van het land interesse vindt bij ieder, die graag een zo groot mogelijk
aantal bijzonderheden weet over de maatschappelijke condities van het apparaat,
waaraan hij de muziek dankt. Het rapport van het Prins Bernhard Fonds is daarvoor
uiterst geschikt. Het bevat een menigte statistische tabellen, grafische figuren en
kaarten, die met nieuwsgierigheid door vele binnen- en buitenstaanders zullen worden
geraadpleegd. Het verstrekt een massa inlichtingen van typisch belang, die men
nergens ontmoet. Hoewel nog niet in alle opzichten compleet (bij een eerste aanzet
mag een klein percentage volledigheid ontbreken), is het verslag een ware
encyclopaedie geworden betreffende de aangelegenheden der Hollandse orkesten en
hun omgeving, een referentiewerk van de beste kwaliteit. De eer van dit verdienstelijk
resultaat komt toe aan Dra. H.M. In 't Velt-Langeveld, die de tekst schreef, en het
onderzoek verrichtte met haar assistenten drs W. Heinemeijer, A.R. Goudsberg,
sociogr. cand., en J. Spelberg, sociol. cand.
Er blijft na lezing van zulk een methodisch, wetenschappelijk en, op geringe
uitzonderingen na, strikt-objectief rapport, maar weinig te wensen over voor onze
kennis der zaken welke het behandelt. Tot in de kleine détails kennen we nu de
verschillende eigenaardigheden van de dubbele functie waarvoor onze elf orkesten
bestemd zijn: hun ruimtelijke, geografische concertspreiding, dit wil zeggen de oorden
die zij met min of meer profijt kunnen bezoeken, en hun verticale concert-spreiding,
dit wil zeggen de klassen der maatschappij waar de symphonische muziek met min
of meer gemak doordringt, en met min of meer waardering wordt beloond. Wij
kennen nu de vier aspecten hunner functie, te weten de sociale, de personele, de
financiële, de programmatische. Wij leren de steden onzer provincies onderscheiden
naar haar muzikaal klimaat, dat varieert tussen zeer gunstig, gunstig, middelmatig,
slecht en onvruchtbaar. Het waarom dier hoedanigheid wordt niet onderzocht, want
dat zou de grenzen overschrijden der objectiviteit; maar er is menig verstoken,
armelijk gebied dat nog op leven wacht. Wij vernemen de doorsneeleeftijden der
Hollandse concertbezoekers; en waar de jeugd het talrijkst is, waar in de minderheid.
Wij worden ingelicht over de ‘beroepsstructuur’ ener zaal vol mensen die luisteren
naar een symphonie. Wij krijgen een onthutsende kijk op de muzikale ontbering,
berooidheid van de arbeider, de werkman, die de helft vormt onzer natie. Hij verschaft
aan de andere helft een genoegen dat hem zelf ontzegd wordt. Soms is hij te veel,
en moet men hem weren, zoals te Rotterdam. Haast overal elders is hij er niet, of
ternauwernood, als een vreemde die zich niet thuis voelt, en wie zal in cijfers
uitdrukken wat daar gemist wordt of misschien nog onvermoed bleef? Het ene (dat
gemis) en het andere (die achterstand) is even treurig. Ik geloof wel dat deze enigszins
onvrijwillige, en boven de statistiek uitreikende bevinding, aan het rapport een zekere
grondkleur geeft, welke menigeen zal treffen die zich mag rekenen onder de
bevoorrechten in de beroepsstructuur en in de classering der standen waar muziek
bereikbaar is.
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Wij kennen nu ook, dank zij dit rapport, de salarissen van elk der leden van onze elf
orkesten. Eveneens van hun dirigenten. Waarom ontbreekt hier de dirigent van het
Concertgebouworkest? Waarom ontbreekt hier, in die overvloed van tabellen, een
gespecificeerde opgave van het honorarium der ‘losse’ dirigenten, en der solisten?
Een vergelijkende lijst tussen de betaling van Hollandse en buitenlandse ‘losse’
dirigenten, Hollandse en buitenlandse solisten, die door onze orkesten worden
uitgenodigd, zou zeer instructief geweest zijn, zonder de objectiviteit te schaden.
Met verbazing heb ik bemerkt dat de salarissen van het piepjonge Brabants Orkest
die van het Concertgebouworkest reeds evenaren, zo niet overvleugelen. Men ziet
daar wat een wakkere regionale trots en energie vermogen, wanneer zij gemobiliseerd
worden voor een roem, die nog ligt in een wijd verschiet. Met gelijke verbazing las
ik dat de leden van het Frysk Orkest, en van het Overijssels Philharmonisch Orkest,
zich ongeveer hetzelfde werk getroosten voor de helft, het derde, ja het zesde van
de Brabantse prijzen. Van harte gun ik de Brabanders, die de zaken handig aanpakten,
hun buitensporig succes. Doch meer bewonder ik de anderen, aan wie men het recht
betwist zich musicus te noemen, terwijl men hun de middelen onthoudt om het te
zijn, en als ik Fries was of Overijselaar, zou ik mij dubbel beklagen over de karige
gezindheid van autoriteiten, die daar de orkesten dwingen ‘amateur’ te blijven, dit
wil zeggen volgens de definitie van het rapport, voor een deel te bestaan ‘uit personen
die hun hoofdbron van inkomsten niet vinden in de muziekbeoefening’.
Wanneer ik onder de tientallen curieuze constateringen nog signaleer dat het
Residentie-Orkest de meeste arbeid vertegenwoordigt, dat het Rotterdams Orkest tot ons aller schande - nog steeds onbehuisd is, dat er uitgebreide en bevolkte streken
zijn in Holland waar nimmer een orkest verschijnt, - hoe is 't mogelijk! - maar ook
plaatsen als Gorredijk, Ureterp, Tijnje, Workum en Warga waar de levende muze
die muziek is, haar intrede deed, dat te Eindhoven het verschil tussen ‘Philips-mensen’
en... inboorlingen de organisatie van concerten bemoeilijkt, - een restant van het
donkere Zuiden? - dat ettelijke steden van Brabant onvoldoende belangstelling tonen
voor hun eigen orkest - ondanks de faam! - dat de jeugd-concerten overal met de
warmste animo worden bijgewoond, - wat overal hoop wettigt -, dat Den Haag in
deze propaganda aan de spits staat - dat de onderwijzers alom plm. 10% vormen van
het publiek, - prachtig! -, dat Den Haag en Rotterdam het meest doen voor ‘verticale
cultuurspreiding’, Amsterdam het minst en Haarlem niets - wie had zo iets gedacht,
o P.v.d.A.! - dat Beethoven en Mozart in het ganse land fungeren als lokaas, op alle
programma's de rang nummer 1 en 2 bekleden, terwijl Diepenbrock en Pijper, in
gezelschap van alle hedendaagse componisten, verre achter hen aansukkelen met
een nietig percentage - maar weer hoger in Den Haag en Rotterdam dan in
Amsterdam! - dat niettegenstaande de intensieve exploitatie van ‘geliefde’ meesters
geen enkel concert zijn eigen kosten opbrengt, dat elk orkestconcert te Amsterdam
gesubsidieerd wordt met 204 centen per bezoeker, te Rotterdam met 313, te Haarlem
met 248, te Arnhem met 308, te Groningen met 225, te Maastricht met 301, te
's-Gravenhage met 176, terwijl het publiek per bezoeker daar in dezelfde volgorde
243, 157, 126, 130, 115, 122, 186 centen betaalt, - Den Haag is verreweg het
rendabelst! - en wanneer ik nog onderstreep dat morgen de dag de symphonische
muziek uit ons land zou verdwijnen als zij niet door de overheid beschermd werd,
dan geloof ik het voornaamste vernoemd te hebben van wat dit rapport ons mededeelt.
Zeg daarom niet, gelijk Victor Hugo, dat muziek het duurste is van alle lawaai. Die
uitspraak heeft geen zin meer. Het duurste, en overbodigste lawaai maakt voorlopig
de raketmotor der straaljagers.
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Het is ontroerend (voor een musicus ten minste) hoeveel er gedaan wordt door de
Gemeenschap om in ongelukkige en onverstandige tijden een kunst levend te houden,
waaraan men sinds mensenheugenis geneeskracht heeft toegeschreven. Het is een
beetje schrikbarend voor een musicus om te bedenken hoeveel er nog te doen valt
alvorens de plichten vervuld zijn welke een geciviliseerde natie van nature op zich
neemt tegenover de negenvoudige kunst, het enige onvergankelijke, eeuwig geldige
product van de mens dat zijn kortstondig bestaan met al zijn moeiten verklaart en
rechtvaardigt. Evenmin als het rapport der Federatie van Beroepskunstenaars wijdden
de rapporteurs van het Prins Bernhard Fonds een behoorlijke opmerkzaamheid aan
de waarlijk cardinale, aan de werkelijk urgente kwestie der lokalen waarin muziek,
dat kostbare lawaai, kostbaar in elke betekenis, de oren bereikt van degenen die haar
zoeken met een altijd wonderlijke verwachting. De factor der zaal wordt door de
rapporteurs van het Prins Bernhard Fonds enkel aangeduid als hij totaal ontbreekt.
Nergens wordt een karakterschets gegeven van de zalen, waar muziek gebeuren moet
onder omstandigheden die spotten met haar aard en haar bestemming. Nergens wordt
gesproken over toestanden, die de elementairste redelijkheid tarten, die alle
‘cultuurspreiding’, horizontale of verticale, tot simulatie doemen van armzalige
schijn. Nergens te midden der vele tabellen wordt ook maar bedektelijk gedoeld op
de meer dan honderd ‘zalen’ in ons land waar geen enkel eerlijk componist, die een
betrouwbare vertolking wil van wat hij schreef, zijn muziek zal willen horen.
Gelijk ieder rapport, bevat ook dit verslag van het Prins Bernhard Fonds lange
reeksen conclusies. Gelijk ieder rapport, dat objectief moet zijn, bevat het geen
suggesties. Maar vroeg of laat zal er enig plan gemaakt moeten worden, tenzij wij
ons vergenoegen met te werken als los draaiende machines. Welk een onuitwisbare
naam zou iemand achterlaten die aan ons parlement voorstelt om op het volgend
budget veertig millioen gulden uit te trekken voor de bouw van zalen die bruikbaar
zijn voor een orkest! En die erin slaagt zijn besluit te verwezenlijken. Te beginnen
bij Den Haag en Rotterdam. Dan zou de muziek in ons land eindelijk kunnen klinken
zoals zij gecomponeerd werd. Dan ook zou ons volk niet zuchtend behoeven te
denken bij elk gierend rumoer in de lucht: Daar gaat weer een millioen. Ons volk
dat zo goed hóórt!

De Utrechtse Opera
Het gebeurt soms dat de pracht van een werk dwars over de schamelheid, heen
aangloeit waarmee het vertolkt wordt. Men hoort dan, boven de realiteit uit, hoe alles
geweest zou zijn, wanneer het geklonken had gelijk de auteur het zich dacht, en men
is bekoord, gegrepen, ontroerd. Men ziet wel, met enige melancholie, de waan van
deze indrukken. Maar hoewel men de illusie bemerkt, omdat zij dikwijls te bar
verstoord wordt, men blijft toch zweven in de lichte opgetogenheid bij een glans die
imaginair is.
Zo verging het mij menigmaal. Zo verging het mij ook bij de Carmen der Utrechtse
Opera. Zij was om beurt middelmatig, houterig, slecht, provinciaal. Toch was zij
goed, toch was zij begoochelend, en enkele momenten zelfs meeslepend. Slechts
zelden verviel zij in de saaiheid, de verveling die dikwijls uitvloeit van technisch
betere prestaties. Hetgeen onbedrieglijk aanduidt dat er met hart en ziel gewerkt is,
dat iedereen verkeerde in een toestand van bevlogenheid, van radioactiviteit, waar
het doel bereikt wordt, ook al zijn de middelen gebrekkig, en ook al ontbreken zij
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geheel. Ik houd van die soort averechtse mirakelen, en ofschoon de regelmatige mij
liever zijn, verheugen mij niettemin de andere, want beide komen voort uit hetzelfde
geloven, hetzelfde enthousiasme.
Deze verzachtende omstandigheid moest worden vooropgesteld alvorens de
bezwaren te meten die onafscheidelijk verbonden zijn aan de richting welke (na een
fortuinlijk debuut) door de leider van het Utrechts gezelschap werd ingeslagen toen
hij vorig jaar de Zauberflöte op zijn affiches zette, en toen hij vervolgens Carmen
koos al reddingsplank voor moeilijkheden waarin hij zich hals over kop gestort heeft.
Beide stukken behoren normaliter tot het répertoire der Ned. Opera. Zelfs al zou de
Ned. Opera ze bij geval niet spelen, zij maken deel uit van haar bedrijfsfonds, van
haar reserve. De eerste vraag derhalve die bij een verstandig mens zal oprijzen, luidt
onvermijdelijk: Is er in Nederland voldoende plaats voor twee opera-ondernemingen
die dezelfde diensten verrichten of proberen te verrichten?
Wie even nadenkt, en wie rommel plus onverkwikkelijk geruzie wil ontwijken,
zal categorisch antwoorden: Neen.
Waarom dan is er in een land van tien millioen inwoners en met uitstekende
reisgelegenheden, geen levensruimte voor twee Opera's die hetzelfde ‘grote genre’
beoefenen?
Eenvoudig omdat er in Nederland niet genoeg schouwburgen zijn waar één Opera
(laat staan dus twee) kunnen optreden met een minimum respect voor zichzelf en
voor het werk dat zij uitvoeren. Er zijn bij ons niet enkel reeds te weinig theaters in
de gewone zin; voor het gesproken woord. Wij hebben nog veel minder theaters
waarvan het toneel niet slechts enigermate geschikt is voor de groepering, de evoluties
van koren en dansers, of voor de omslachtige décors welke een opera meestal nodig
heeft, maar die daarenboven een ‘orkestbak’ bezitten waar het instrumentaal ensemble
met zijn dirigent op enigszins behoorlijke wijze kunnen worden geïnstalleerd, zelfs
al zou men de orkestrale medewerking reduceren tot vijf en twintig man, wat voor
alle ‘grote opera's’ zonder uitzondering volstrekt ontoelaatbaar is. In ons ganse land
hebben wij misschien tien schouwburgen die ten naaste bij voldoen aan eisen welke
niemand zal willen verlagen voor wie kunst en cultuur geen lege klank zijn en geen
kwakzalverij.
Hier ligt een aangewezen arbeidsveld open voor een Staat, een Regering, die
volgens de pas verschenen brochure ‘Cultuurfinanciering’ van het Prins
Bernhardfonds, jaarlijks pl.m. 35 millioen gulden meer int aan belasting op culturele
diensten en goederen, dan de subsidies bedragen waarmee onze Overheid de culturele
sfeer beschermt en bemoedigt!
Het is dus duidelijk dat twee Nederlandse Opera's die dezelfde actieradius bestrijken
met dezelfde programma's elkaar onophoudelijk en onontkomelijk in de wielen zullen
rijden, met elkaar zullen harrewarren - zonder enig nut, doch tot noodlottige schade
voor beiderzijdse belangen - zolang er nergens in Nederland een operagebouw bestaat,
en bijna nergens een voor opera's bruikbare schouwburg. Bij het vormen van plannen,
bij het opstellen van campagnes, bij het schermen met fraaie termen als
‘cultuurspreiding’ zullen wij voorzichtig handelen door geen ogenblik uit het oog te
verliezen dat wegens talrijke ongunstige invloeden de muzikale sector onzer nationale
cultuur van vrij recente oorsprong is (ons eerste geconstitueerde orkest dateert van
1862!) en dat de ontwaakte of ontwakende behoefte nog nergens de organen voltooid
heeft die onmisbaar zijn voor haar vervulling. Laten wij ons niets inbeelden, wanneer
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wij ons vandaag of morgen niet willen schamen. Wij hebben een tekort aan
concertzalen. Wij hebben gelijkelijk tekort aan schouwburgen waar een opera kan
functionneren zonder zichzelf en ons allen te ridiculiseren, tegenover ieder die een
beetje begrip heeft van de dingen waarover het hier gaat.
Al deze remmende en fnuikende feitelijkheden waren bekend aan de heer Birnie,
directeur der Utrechtse Opera, toen hij zich na een hoopvol begin met Donizetti's
Don Pasquale en Rossini's Barbier (die in De Groene ruim gewaardeerd zijn), opwierp
als mededinger van de Ned. Opera met Mozart's Zauberflöte, waarbij hij (naar het
voorbeeld van Abraham van der Vies) een aantal buitenlandse solisten ter hulp riep,
wijl hij meende haar niet met eigen personeel te kunnen spelen. Omdat zulk een
gedragslijn mij te gemakzuchtig schijnt, totaal onvruchtbaar en ijdel (een pronken
met geleende veren) heb ik die opvoering (welke ondanks haar opschik een
gereserveerde pers kreeg) niet willen bijwonen. Ik voorzag een ongelukkig verloop
en achtte kwade voorspellingen overbodig. Want wie zich riskeert op het dure pad
van buitenlandse leningen heeft nog maar twee uitwegen: een rendabel succes of
subsidie. De heer Birnie koos beide tegelijk. Hoewel hij weten kon dat op Carmen
nog eigendomsrechten rusten wijl één der twee tekstdichters (Ludovic Halévy, vader
van de eminente literator Daniel) pas in 1958 vijftig jaar dood zal zijn, zette hij zijn
zinnen op het meesterwerk van Bizet, een der populairste maar ook een der moeilijkste
van het hele repertoire (vier uiterst exigeante hoofdrollen) en bovendien een der
weinige muzikale monumenten welke men niet gaarne mercantiel geëxploiteerd ziet,
wegens de hoge waarde hunner diepste bedoeling. Ofschoon Van der Vies zelf het
niet nauw neemt met de intrinsieke eisen van Carmen, zou hij zich een zonderling
beheerder getoond hebben van de cultuur, als hij verzuimd had te beletten dat Carmen
gesjouwd werd naar oorden die hijzelf om artistieke redenen vermijdt. Ik had hem
liever deze redenering zien gebruiken dan de juridische. Gaarne had ik hem ex officio
het niveau zien vastleggen beneden welk een opera-uitvoering niet mag dalen. Want
al ware Carmen toevallig ‘vrij’ geweest dan zou de eer van een kunstwerk hem
gewettigd hebben de uitbuiting te verhinderen die hier onder de naam
‘cultuurspreiding’ beraamd werd.
Men kan zich nochtans een opzet denken waarbij het gelijk zou zijn aan de kant van
Birnie, en een verzoek om drie ton subsidie verklaarbaar, niet overdadig, niet
weggegooid en billijk. Hij had slechts behoeven te volharden in zijn aanvankelijk
voornemen: het spelen van opera's die maar een kleine schouwburg nodig hebben,
een kleine orkestrale bezetting, en die buiten het domein der Ned. Opera vallen, juist
omdat zij in grote theaters niet passen Wie even een handboek der muziekgeschiedenis
opslaat zal er onder het hoofdstuk Italië en Frankrijk gauw een paar dozijn vinden
waarmee een plan kan worden ontworpen welks verwezenlijking een mensenleven
zou vullen. Zij zijn archiberoemd geweest, die opera's van het ‘kleine’ genre,
bewonderd door de beste geesten van hun tijd, en enkel in vergetelheid geraakt door
oorzaken die niets te maken hebben met kunst. Denk eens aan Richard Coeur de
Lion! Aan zoveel andere, gelijkwaardige! Nergens ter wereld bekommert men zich
om zulke verloren schatten. Juist daarom zou iemand roem en verdienste verwerven
(en ook het land waar hij arbeidt) met de herwekking van een sluimerende schoonheid
welke ieder zal beminnen zodra zij herrijst. Waarom heeft Birnie deze kans niet
gegrepen? Hij kan het nòg. Geen minister zou hem zijn steun mogen weigeren voor
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een onderneming waarvan evenzeer de wenselijkheid vaststaat als een succes, dat
tot ver buiten onze grenzen een voorbeeld zou geven.
Er is nog een tweede veronderstelling denkbaar, waarbij Birnie alle welgezinden,
die eens iets anders willen ontmoeten dan een variant op de traditie, zou verzameld
hebben aan zijn zijde. Een directeur is aansprakelijk voor de keuze zijner
medewerkers. Wanneer hun opvattingen van Carmen voldoende aanwijzing verstrekt
hadden van een streven om het versleten kader, waarin dit werk altijd gepresenteerd
wordt, te vernieuwen, zouden zij hun aanhangers (want die zijn er, in Utrecht en
elders) een argument verschaft hebben welks deugdelijkheid iedere tegenspraak
uitsluit. Vooral onder deze gezichtshoek had de Utrechtse Opera met de grootste
zorg de verdenking moeten ontwijken, dat zij niet méér is (of worden zal) dan een
simpele doublure van het monopoliserende gezelschap dat beheerd wordt door
Abraham van der Vies. Met een argument van zulke draagkracht had minister Cals
de onderneming van Birnie nooit kunnen beperken tot het nederige emplooi ener
‘aanvullende taak’.
Naar iets nieuws echter heeft Birnie nauwelijks getracht. Noch van buiten noch van
binnen. Men kon dat al gissen bij het drakerige voordoek in zoetig daverende
romantische manier, en de rest bevestigde deze voorlopige opinie. In de décors, in
de regie, in de costumering trof men verscheidene afwijkingen van de gewone sleur,
doch alle waren geconcipieerd volgens de ouderwetse methoden, en velen bleken
betwistbaar op het belachelijke af. B.v.: De opkomst van Escamillo door het deurtje
der loggia waar een der zigeurnerinnen zat van Lilas Pastia. Ander voorbeeld: op de
muur der arena van het vierde bedrijf stonden een aantal zwijgende koorleden met
de rug naar de zaal, vlak achter Don José en Carmen, die luidkeels hun drama
beëindigen met een dolkstoot, en deze stomme figuranten moesten geacht worden
doof te zijn. Derde voorbeeld: het staande sterven (als een versteend beeld) van
Carmen, met Don José bewegingloos naast zich. Dat scheen een uur te duren, want
een dergelijke opgaaf is onmogelijk, zelfs voor de geniaalste acteurs. Verschillende
karakteriserende aanduidingen van het scenario werden geëscamoteerd. Zonder enig
profijt. Mimi Aarden (Carmen) had haar rol zeer consciëntieus bestudeerd (zij heeft
een opmerkelijk zeldzaam talent) doch menigmaal verdwaalde zij in soms vulgaire,
soms parodistische overdrijving, en bracht het nergens verder dan een knappe
simulatie van de persoon die zij met al de vezelen van haar lichaam z i j n moet.
Bovendien wordt de intensiteit harer expressieve middelen aanzienlijk verzwakt door
een bijna volkomen afwezigheid van borsttonen in haar overigens mooie stem, die
eer klinkt als sopraan dan als alt, en dus voor deze partij eigenlijk ongewenst is. Haar
partner Arthur Hoogveld heeft genoeg dramatische, maar veel te weinig lyrische
begaafdheid. Zodra hij dit onevenwicht corrigeert zal hij bewonderenswaardige
dingen doen. Anton Eldering heeft de voordelige statuur, maar noch het geluid (vooral
niet in de hoogte) noch de techniek welke de rol van Escamillo vergt. De stem van
Cora van Doesburg (Micaëla) is een beetje schraal, zonder expansiviteit, te
gecondenseerd in een eenvormig timbre, doch door haar uiterlijke verschijning was
zij treffend van natuurlijkheid. Jan Duiveman transformeerde Zuniga in een galmend
predikant, waarbij men niet kon nalaten te glimlachen. De vijf bijkomstige rollen
klonken uitmuntend wanneer zij in ensemble zongen (het kwintet der smokkelaars
b.v.) doch onzeker waar zij solistisch hadden te fungeren. De koren waren in 't begin
wankelig, later voortreffelijk. Het ballet was nihil. Het orkest veel te dun bezet, vooral
in de tussen- en onderstemmen van de strijkers, doch men hoorde er ook individuele
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elementen die zeer waardeerbaar klonken. Van de optocht in het laatste bedrijf kwam
niets terecht omdat er ten naaste bij niets van overbleef, behalve de muziek.
Maar zoals ik zei, er hing rondom de opvoering een aura van naïeve, spontane,
oprechte toegewijdheid dat, ondanks de nuchtere bedenkingen van het verstand, de
meeste hoorders en ook mij bijna voortdurend gemagnetiseerd heeft. Ondanks
tekortkomingen, welke relatief zijn en provisorisch, leefde daar een werkelijk en
warmbloedig gezond leven, dat instandhouding verdient. De Utrechtse Opera vraagt
tweehonderdduizend gulden in een land dat overvloeit van kapitaal. Geef ze. Op
voorwaarde dat Birnie terugkeert naar de vroegere, goede weg. Geef ze desnoods
onvoorwaardelijk. Want zonder enige twijfel zou hier plaats zijn voor meer dan een
‘volledig geoutilleerde, gesubsidieerde opera’. Wie dat niet gelooft kijke even naar
wat de Belgen doen, en men zal onze petieterigheid zien, onze pietluttige
armoedzaaierij voor alles wat muziek is, kunst en cultuur.

De muziek van dit land
Volgens alle waarschijnlijkheid was het puur toeval dat een Nederlandse compositie
in het Concertgebouw de eer ontving aangehoord te worden door koningin Juliana,
prins Bernhard en de edelingen van het land. Het is gebruikelijk om op het programma
van een der drie ‘volksconcerten’ waarmee begin September het muziekseizoen
heropend wordt, een klein werk te plaatsen van een levend Hollands componist, dat
niet te veel moeite kost, dat een zekere vrijbrief verschaft voor de komende maanden,
en aldus hebben ook ditmaal, vermoedelijk, de dingen hun beloop genomen bij het
concert, waar de aanwezigheid van Hare Majesteit geen voldoende wedergade
gevonden heeft in de opstelling van het programma.
Natuurlijk is er niets tegen om bij luisterrijke gelegenheden onze gewone doening
te bewaren, en met de vrolijke lach onzer zeventiende-eeuwse voorzaten zal menigeen
in De Telegraaf gelezen hebben, hoe op het uur U de sleutel weg was van de deur
waardoor Hare Majesteit pleegt binnen te treden, wanneer zij het Concertgebouw
begunstigt met een bezoek. Zo'n distractie is tekenend voor de min of meer charmante
onoplettendheden die daar traditie zijn. Maar toch schijnt het - en sterker nog na dit
pittoreske incident - dat in muzikale zaken onze gewone doening anders zou kunnen
zijn zonder de gemoedelijkheid te verliezen, en dat de Nederlandse muziek uit de
bereidwilligheid Harer Majesteit om er naar te luisteren een onschatbaar voordeel
zou kunnen trekken, als onze dagelijkse doening een beetje anders was.
Aan degenen wier aard of wier functie is, om zorg te dragen voor de bevordering
der muziek, gaven de schilders het goede voorbeeld. Een drietal hunner, gepresideerd
door Matthieu Wiegman, heeft aan Hare Majesteit een map overhandigd, die werk
bevatte van dertig jonge kunstenaars. Het blijve buiten beschouwing of de keuze
verricht werd naar normen welke iedereen kan aanvaarden. Dat is van ondergeschikt
belang. Want de gedachte heeft zin, en normen zijn verwisselbaar.
Elke kunst heeft een eigen verschijningsvorm en het spreekt vanzelf dat de wijze
waarop de Nederlandse muziek zou worden voorgelegd aan Hare Majesteit, zal
moeten verschillen van die der schilders. Een contact met muziek kan slechts
geschieden door middel van klank welke speelt in een hoeveelheid tijdsduur, gelijk
de poëzie, gelijk het proza. Binnen een enkele seconde kan iemand onvergetelijk
opgetogen worden door een beeld, een bouwwerk, een schilderij, een prent, maar
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voor een equivalente indruk heeft de muziek een hele reeks minuten nodig. Drie
componisten vullen reeds gemakkelijk een programma van anderhalf uur; hoe dan
dertig! Hun partituren zouden zich slechts laten bergen in een grote koffer en daar
sprakeloos blijven.
De gedachte echter om ook de Nederlandse muziek te betrekken in de
verlevendigende geestdrift welke spontaan van Hare Majesteit uitstraalt over alles
waarheen haar onbeperkte sympathiseringvermogens zich wenden, die gedachte,
ontstaan uit hare goedheid, heeft stellig zin, en zo ruime zin dat iedereen ze genoeg
zal begrijpen om de verwezenlijking er van te wensen. Onder de negen kunsten heeft
vooral onze muziek behoefte aan een geloven dat nergens te vinden is dan bij de
landgenoten tot wie ze zich richt, en waar het ontbreekt zal ze onvermijdelijk falen.
Zelfs de beste zal versagen of zijn maximum niet kunnen halen.
Om een zinrijke gedachte te verwerkelijken gaat men dan de wegen zoeken. Men
droomt zich een jaarlijks concert, bijgewoond door Hare Majesteit, dat een vaste
instelling zal worden der stad Amsterdam. Een concert van instrumentaal
symphonische of vocaal symphonische muziek, geschreven door een Nederlander
en uitgevoerd door het Amsterdams orkest. De te vertolken composities zullen worden
gekozen uit onze nationale muziekvoortbrengselen der laatste zestig jaren door een
jury die voldoende bekwaamheid, artistiek geweten en breedheid van inzicht bezit
om enkel te letten op de bemerkenswaardigheid der kwaliteit. Zonder onderscheid
van stijl. Niets dan zuiver muzikale kwaliteit, te meten en te beoordelen volgens het
strengste standpunt.
Het is mogelijk dat er niet méér dan twintig kunnen aangewezen worden, die
beantwoorden aan deze maatstaf. Maar voor een dergelijke opzet is twintig niet te
weinig en zij zullen vermeerderen door de scheppingen van hen die nog leven of op
komst zijn. Niets er van zal onverdiend in vergetelheid liggen te wachten tot het
gewekt wordt. Eindelijk zullen wij weten wat wij hebben, en zelfs waaraan wij ons
te houden hebben. Uit deze bevestiging van een vermoeden dat tot kennis groeit, zal
een bevruchtend enthousiasme wellen, dat wij te dikwijls moesten ontberen. En het
Wilhelmus zelfs zal opnieuw dan klinken gelijk het gezongen en gehoord werd door
hen die de grondslagen legden van dit land, geboren uit een geestdrift.
Bij deze overweging hoe ons gedrag zou kunnen zijn lag het niet in de bedoeling om
enige schuld te wijten aan de Nederlandse componist wiens naam stond op het
programma van het Koninginne-concert, waar de Nederlandse muziek zo bitter weinig
representatief aan het licht kwam. Ofschoon Marius Flothuis zijn Capriccio voor
strijkorkest, dat Eduard van Beinum daar dirigeerde als première, bescheiden
kenschetste met het lege adjectief ‘probleemloos’, wat slechts beduiden kan dat men
er bij het eerste horen reeds alles van weet, en er niets over te vertellen heeft, hetgeen
voor een kunstwerk nooit zal gelden als een compliment, nog daargelaten dat ook
de allereenvoudigste dingen problemen stellen, is zijn korte compositie in technisch
en in aesthetisch opzicht verre van onbelangrijk, verre van probleemloos, en
verscheidene passages hadden de zeldzame eigenschap een hoorder te grijpen en te
boeien, zolang ze duurden.
Wijl het stuk, dat geschreven is in 1949, een pendant heeft voor blazersorkest, die
bij deze uitvoering achterwege bleef, hoewel een pendant gewoonlijk zijn
‘tegenhanger’ completeert, zou een rechtstreekse blaam voornamelijk moeten worden
geadresseerd aan de inrichter van het programma, die door het klakkeloos schrappen
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van de misschien onmisbare helft ener nieuwe compositie, wederom - en zonder
twijfel onbewust - de miserabele positie onderstreepte van de Nederlandse componist
voor wie de kruimels van des rijken tafel meer dan genoeg zijn, de bedelaars-situatie
van de Nederlandse componist, wiens landgenoten men aldus systematisch leert hem
te schuwen. Ten overvloede was het Capriccio van Flothuis geplaatst tussen twee
brillante, altijd inslaande succesnummers (Rossini's Italiana in Algeri en Saint-Saëns'
fameuze violoncel-concert, die het te voren en daarna met hun bekende
aanlokkelijkheden overspoelden. Om bestwil de Hollandse pil vergulden, was hier
weer het onnozele, vernederende oogmerk geweest, met het gezegde resultaat, en de
componist moest blij zijn.
Hij maakte een voortreffelijke muziek, welke vooral in haar langzame, centrale deel
een persoonlijke poging doet tot rehabilitatie van melodie en van lyriek. De
ostinato-episode van het eerste gedeelte is eveneens bewonderenswaardig, en het
ganse werk zou onbedenkelijke lof verdienen, wanneer het allegro-hoofdmotief
minder conventioneel geformuleerd was, wanneer de wals-fragmenten van het derde
deel de intonaties hadden vermeden welke gedurende veertig jaar typerend zijn
geweest voor Richard Strauss, wanneer de conformistische terugkeer van het snelle
hoofdmotief geen depressie teweegbracht die onherstelbaar blijkt, en wanneer het
slot niet leed aan een willekeurige abruptheid die alle voorgaande indrukken
aanzienlijk schaadt. Het is de vraag of deze tekortkomingen moeten worden
toegeschreven aan een fout in de innerlijke structuur van de auteur, of aan de haast
waartoe een te bedrijvige arbeidzaamheid hem dwingt. Beide oorzaken zijn
ontwijkbaar, en de ontegenzeglijke begaafdheid van Marius Flothuis wettigt de hoop
dat ze worden weggeruimd.

De geest van Wagner
Het grootste deel van de vacantiedagen heb ik besteed aan het opmaken van een
inventaris der nalatenschap van Richard Wagner, zoals zij er uitziet, zeventig jaren
na zijn desincarnatie; aan een plaatsbepaling van ons tegenover hem, zoals een zeeman
doet om de koers te kennen die hij gevaren heeft en morgen varen zal.
Toen ik die nasporing begon, wist ik nog niet dat de Russen zijn muziek (tegelijk
met Debussy en Ravel) weer gaan toelaten op hun programma's. De eerste aanleiding
tot mijn onderzoek waren de Brieven geweest welke vorige lente uit de verborgenheid
kwamen, waar de meeste langer dan een eeuw hadden moeten schuilen. Met die
Brieven zijn we voorlopig nog niet klaar. Zij halen het beeld omver dat hij zelf tijdens
het laatste kwartaal van zijn leven, en zijn familie na zijn dood, om politieke en
andere redenen hadden opgezet, en in plaats van de suffisante poseur, in plaats van
de monomane komediant, de arrogante totem, waarin hij zich vermomd had, onthullen
zij de mens die hij was terwijl hij zijn muziek schreef, terwijl hij zijn zingende
gelijkenis vormde, de mens te midden van zijn eigen dagelijkse waarheid die niet
liegen kan noch huichelen, te midden zijner normale, alledaagse reflexen, waaruit
de melodie, de klank ontstond welke als een nieuwe siddering, als een onbekende
en verheerlijkende aandoening zich over de aarde zou verbreiden. Al wat het
plechtstatige standbeeld verkilde, wordt herwarmd door deze Brieven. Men voelt
zich in de aanwezigheid van radiaties welke tot de soort behoren die door de edelsten
der vroegere kunstenaars werden uitgezonden. Wij kunnen ons daarin niet vergissen.
Het accent is te direct, te gespannen, te dringend, om bedacht te zijn en overlegd; de
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schriftuur, de stijl te snel, te onversierd, te ongezocht, en tevens te doeltreffend, te
suggestief in hun onstuimigheid om niet te bruisen uit diepten van het organisme
welke niemand veinzen kan, en die het wezen dat ze voortbrengt, onuitwisbaar merken
met de sporen hunner vlam. Wie zo schrijft zal later misschien proberen te vergeten
wàt hij schreef; hij zal nimmer vergeten hòè hij schreef; hij is voor altijd de gevangene
zijner herinnering, zijner eigen authenticiteit.
De tweede aanleiding om mijn begrippen omtrent Wagner te onderwerpen aan
nauwkeurige verificatie, kreeg ik door het universele rumoer dat sinds verleden jaar
gaande is over de licht-décors en de radicale vereenvoudiging der mise-en-scène,
waarmee de familie van de componist zijn werk tracht te behoeden tegen een critiek
die wettiger werd naarmate het verouderde.
Zestig jaar terug had de heldere kop van Debussy de paskwilligheid reeds bespot
der requisieten van de Bayreuther santekraam, die tegelijk mythologisch was en
naturalistisch. Gedurende dit hele tijdsbestek, waarin de aesthetiek der enscenering
zich regelmatig zuiverde van de negentiende-eeuwse, burgerlijke rompslomp, hielden
de Wagneriaanse regisseurs vast aan de onnozele opschiksels welke zij respectueus
overnamen van de meester zelf, die daar geen oog voor had, bij wie trouwens, ondanks
al zijn theorieën, het muzikale element primair was, en zoveel creatieve energie
opslorpte dat er weinig of niets overbleef voor de rest.
Tot verleden jaar toe had geen enkele dezer latere regisseurs bespeurd met welk
een vracht van ontuig hun kwasi-realistische prullewinkel, hun blikslagerij, hun
menagerie, zoals Debussy zei, het muzikale element benauwde, en hoe de muziek
tussen hun ouwelijke opsmuk meer en meer verlepte en uitteerde in onmacht. Zo iets
was voor velen onaannemelijk, en dit verklaart waarom de twee kleinzoons van
Wagner, die zijn décor vernieuwden, en nog niets dan dat, onmiddellijk de indruk
wekten van bevrijders, van verlossers, om een Wagneriaanse term te hervatten.
Ik heb die pogingen tot verjonging niet de visu bijgewoond, doch zag de foto's, las
een aantal beschrijvingen, en meen me een betrouwbare opinie te kunnen maken
over de grond-idee der hervorming, die me origineel lijkt (betreffende Wagner ten
minste, want het princiep der licht-décors is niet van gisteren), economisch, simple
comme bonjour, en niet enkel bruikbaar in zijn verste consequenties, maar ook
wenselijk, wanneer onderwerp en muziek een bijna complete abstrahering
veroorloven.
Het dramatisch onderwerp, dunkt me, moet niet te dicht gebonden zijn aan een
bekende, gemakkelijk localiseerbare tijd, plaats en milieu. De muziek en de tekst
moeten genoeg autonomie bezitten, en genoeg verscheidenheid om een betrekkelijke
leemte aan te vullen. Wagner schijnt me aan deze voorwaarden te voldoen. In ieder
geval heeft hij naar deze hoedanigheden gestreefd, want in beginsel achtte hij alle
historisch bepaalbare handeling ongeschikt voor een muzikale interpretatie.
Het beste instrument om te controleren wat er van een muziekdrama overblijft wanneer
alle bijkomstige factoren van décor en regie wegvallen, is zonder twijfel de radio.
Men ontmoet daar de quintessens der gedachte van een componist, zoals zij vertoefde
in zijn hoofd, alvorens zij getooid werd met de honderd sieraden harer zichtbare
gestalte. Men is daar in de directe werkelijkheid van een musicerend mens, tegenover
het residu van al zijn overwegingen, fantasieën, verlangens en verzinsels, in een
rechtstreeks tête à tête. Hij kan me niets verhelen. Hij kan me niet bedotten, niet
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afleiden met een truc. Hij kan niet ontkennen zelfs. Hij is weerloos, want het extract
van wat hij totaliter was, en heeft kunnen zijn, klinkt daar onomwonden,
onveranderbaar en onontkomelijk uit een punt van de wijde ruimte. De proef is
ongenadig als een verhoor van Kafka's rechter, en ik doe haar niet gaarne, te meer
omdat ze zoveel tijd kost. Dit jaar echter heb ik geluisterd naar Bayreuth, waar men
niet bang is Wagner te vertonen in een onverhulde gedaante, enkel aangekleed met
wisselend licht.
En nu? Hier ben ik met een som van indrukken, die zodanig waren dat ik, na geluisterd
te hebben, weer naar de partituren greep welke sinds jaren ongelezen stonden in een
kast. Van Lohengrin tot Parsifal bestudeerde ik de teksten en de muziek, alsof ik ze
nooit gezien had. Vreemde bevlieging en nog vreemder ervaring. Ik kon alles
verwerpen, alles missen wat gemaakt was binnen de perken en met behulp van het
intellect. Ik kon dat gerust beschouwen als voorbij en vermolmd. Alles wat
gedefinieerd kan worden, gedoceerd en aangeleerd, alles wat tot de wetenschap
behoort, omwikkelde mij met het gevoel van leegte en simpelheid, dat problemen
geven die zijn opgelost.
Tot aan het einde van zijn leven heeft Wagner gezocht en veel gevonden. Hij
ontdekte verbazingwekkende klankverbindingen, die hij met de
bewonderenswaardigste logica wist te exploiteren en op het gebied der muzikale
materie behoort hij tot de scherpzinnigste denkers. Hij heeft de grenzen verwijd die
de innerlijke horizon omheinden van al zijn voorgangers, de grootsten, de rijksten
niet uitgezonderd. Hij opende wegen naar nieuwe stranden, nieuwe landen. Hij was
een geweldig voortrekker en zijn vondsten waren levenwekkend. Het kostbaarste
wat de muziek voortbracht in 't laatste kwartaal der vorige en in de eerste helft onzer
eeuw zou niet bestaan zonder hem en zijn vruchtbaar voorbeeld. Maar al die
ontdekkingen, verricht in het intellectuele domein der techniek, hebben vandaag niet
meer belang voor ons en niet meer practisch nut dan de zuil van Volta en de Leidse
fles. Hoewel ook niet minder. Men moet ze kennen.
Wat ik echter voor alle heerlijkheden der wereld niet zou willen missen, is de geest
die deze zoeker dreef. Ik bedoel hier niet een van de categorieën waarin het denken
zich uit. Ik bedoel de geest zelf door wiens impuls Wagner tot zoeken bezield werd.
Hij was van de hoogste orde en hoedanigheid. Hij ontsproot uit de bron waar de mens
meent dat een andere natuur begint, de goddelijke. Hij omspande twee werelden, die
van hier en die van ginds.
Wagner wist dit niet bij de aanvang zijner loopbaan, en toen hij zijn eigenlijke
wezen besefte nadat het zich geleidelijk geopenbaard had, heeft hij er alles voor
geofferd. Van het ogenblik af dat die idee van zichzelf in hem verschenen was, heeft
hij haar gediend met een onwrikbare trouw, en met een onwankelbare moed, met het
standvastigste geloof heeft hij in zijn idee volhard. Hij had een vulgair, gefortuneerd
opera-componist kunnen worden, gelijk Meyerbeer en andere gevierde collega's
zijner dagen, doch met opzettelijke, onversaagde voordacht heeft hij dat geweigerd.
Nooit is iemand absoluter, intransigenter kunstenaar geweest dan hij. Om zijn idee
te verwezenlijken is hij revolutionnair geworden, opstandeling, vluchteling, banneling
en bedelaar. Nimmer heeft hij amnestie willen vragen voor deze daad, waarvan de
wraak hem twintig jaar heeft achtervolgd. Na zijn Rienzi, die hem beroemd maakte,
heeft hij geen noot meer geschreven ter wille van succes en geld. Hij is de zoeker,
de ontdekker gebleven die rechtaan koerste tegen alles in, als kaper, als flibustier
wanneer het moest, als arrivist ten laatste en desnoods, maar nooit als overwonnene,
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en steeds bezorgd, ook in de verwarring van de triomf, om te redden wat hij had
willen zijn.
Van de natuur der idee welke Wagner vertegenwoordigde, kunnen wij heden ons
nog zeer duidelijk vergewissen door de werking zijner muziek na te gaan bij de
uitmuntendste intelligenties van zijn tijd en van de generatie die hem onmiddellijk
volgde. Niet bij de musici, want de meesten hunner beschimpten, bestreden hem wijl
zij hem duchtten, en wie hem aanhingen hadden niet de gave zich rekenschap te
geven van hun beweegredenen. Om de grondige betekenis van Wagner te benaderen,
moeten wij schilders raadplegen, dichters, schrijvers, Baudelaire, Villiers de
l'Isle-Adam, Mallarmé, Proust, Valéry, en vele anderen. Het was de klank van Wagner
die hun in de muziek en door de muziek een gesteltenis deed ontwaren, en tegelijk
een macht, welke zij magie noemden omdat de gewaarwordingen waartoe zijn kunst
hen voerde niet in 't bereik schenen te liggen der normale physieke en intellectuele
vermogens van de mens. Het leek hun alsof zijn geluid de dingen en henzelf
transfigureerde; zij ondervonden dat die klank hen als 't ware verplaatste in een
toestand van hogere kennis, onmiddellijker ervaring, sterker levensdrift, euphorischer
bewustzijn dan alle overige geluksmiddelen welke zij kenden. Zij hebben de muziek
hierom benijd; zij hebben met de muziek daarin gewedijverd, soms zonder het te
weten, tot aan de expressionisten en de surrealisten toe.
Het was ook Wagner die een dieper inzicht ontsloot op de meesters uit het verleden.
Niet enkel door zijn schriftelijke commentaren zonder welke wij Beethoven b.v.
misschien nimmer begrepen zouden hebben gelijk hij is. Maar meer nog door de
retro-actieve invloed van zijn verschijning, welker emanaties zich onvermijdelijk
moesten uitbreiden naar alle richtingen. Wagner inderdaad, alleen reeds door de
aanwezigheid van zijn voorbeeld, heeft een norm bepaald, een standaard, waaraan
niet enkel de levenden voortaan verplicht zijn te beantwoorden, doch zelfs de doden.
Hij is de maat geworden van alle muziek die was, en menigmaal heeft deze occulte
dwang genoodzaakt waarden te bemerken welke wij hadden verguisd. Als schenker
van de juist genoemde gaven is hij de maat gebleven van elke muziek die zijn zal.
Want misschien wel is de graad van levensvermeerdering waartoe hij voerde door
iemand geëvenaard, doch ik ben er niet zeker van dat hij hierin ooit door iemand
werd overtroffen.
Daarom zou het goed zijn als deze principiële tegenstander der vervlakking
terugkeerde op de programma's van onze concerten. Vooral na de periode van
steriliserend neo-classicisme, platvloerse neue Sachlichkeit, en al het andere
bloedeloos academisme, gecamoufleerd in moderniteit, dat sinds de eerste
wereldoorlog de muziek ontzenuwt en verdort.

De concerten
Het muziek-seizoen is ingezet door Manfred Clynes, een pianist uit Australië. Hij
heeft goede en uitstekend geoefende handen. Doch op het klavier der expressies
benut hij slechts twee toetsen: de weke, in een stemming van devootheid, en de ferme,
in een stemming van genoegen. Beide worden didactisch betoogd. De overige moet
hij nog leren, hoe dan ook. Zelfs voor Bach, zoals een twintigste-eeuwse piëtist hem
zien kan, zijn twee intonaties niet toereikend.
Er ging iets minzaams uit van de jonge debutant. Het programma bevatte enkel
de Goldberg-variaties, welke hij verzuimde te variëren, en die hij speelde op een
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piano. Sedert de reconstructie van de clavecymbel moet dat geoordeeld worden als
een ketterij die niet te pas komt. Te meer omdat de piano onder de vingers van Clynes
eenkleurig bleek. De ergste teleurstelling veroorzaakte de toelichting welke de
vertolker geschreven had bij de muziek. De hemel verlene dat zulke primitieve
proeven van karakterologie op de onderste trede der kennis geen mode worden. Zij
schaden de componist. Want volgens een zeer rake opmerking is de muziek gelijk
de Spaanse herbergen waar men slechts vindt wat men zelf meebrengt.
Velen beschouwen en gebruiken Bach als een calmans, een broom, een opium, om
de onrust te stillen die van buiten en van binnen de hedendaagse mensen
onophoudelijk voortjaagt. Ook de Schola cantorum Basiliensis, een groep
kamer-musici uit Basel, die concerteerden in de jaarlijkse Bachweek der Nederlandse
Bachvereniging, schijnt deze opvatting toegedaan, en niemand kan bewijzen dat zij
ongelijk hebben. Ongetwijfeld was Bach de onuitputtelijke dulder die dikwijls zijn
kwellingen bedaarde met een monotoon geruis van arpeggiërende accoorden op
mechanische rhythmen, welke een motorisch thema begeleiden of een neuriënde
melodie, waarvan de uitdrukking meestal stationnair blijft, zonder groei. In deze
modaliteiten herkent een groot aantal onzer tijdgenoten de leniging welke zijzelf
behoeven om het leven te verduren.
Maar niet altijd gedroeg Bach zich zo neutraal tegenover de bekommernissen van
het dagelijks bestaan. Menigmaal heeft hij gerukt aan zijn ketenen en aan zijn tralies,
schreeuwend van pijn, of biddend kermend in wanhoop. Het is gevaarlijk zijn
neutralisme te generaliseren. Hij heeft niet enkel gewezen naar de lijdzaamheid. Ook
naar de rebellie. Zijn sereniteit mag niet lijken op saaiheid en traagheid. Wij hier in
Holland, wij eveneens, gebruiken Bach bij voorkeur als verdovend middel. Doch
door meer oplettendheid voor de nuances gunnen wij hem in ieder geval de schijn
nog van een positieve kracht te zijn.
Willem van Otterloo, in uitstekende conditie, dirigeerde tweemaal het tweede
piano-concert van Liszt. De eerste keer met Del Pueyo, die me per ongeluk en tot
mijn spijt ontging, de tweede keer met Cor de Groot, die me op de onverwachtste
manier in bewondering bracht. Ja, hij heeft de grandezza, de elegische melancholie,
het martiale, het dromerige, het fonkelende, het hamerende, het caresserende, het
schertsende, het stralende, wat beurtelings typerend is voor dit geniale stuk. Ook
Van Otterloo.
Hoewel de uitvoering, bij gebrek aan voorbereiding, lang niet feilloos was,
ontwikkelde zij een merkwaardig opwekkend, heilrijk magnetisme. Liszt is alles:
kunstenaar en straatzanger, denker en goochelaar, mysticus en kermisklant, heiden
en christen. Maar in alles was hij een genie, een authentiek genie. Wij onderschatten
hem. Wij verwaarlozen hem. Wij horen hem veel te weinig. Het wordt tijd dat wij
hem weer voor den dag halen.
Nell Rankin is een Amerikaanse zangeres, geboren en geschoold in de Verenigde
Staten. Haar stem, en de vaardigheid waarmee zij haar behandelt, ontwapenen iedere
critiek. Van laag tot hoog, van zacht tot hard, in vlug en langzaam tempo, in alle
schakeringen die mogelijk zijn, kan men elke toon onder de loep leggen, de klank is
altijd onverbeterlijk volmaakt. Geen greintje op aan te merken. Een onovertroffen
lust voor het scherpste oor. Dusdanig perfect dat soms de aandacht van haar afdwaalt,
wijl in die egale pracht de trappen van vergelijking mankeren.
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Zij beschikt over alle legendaire eigenschappen der voormalige primadonna voor
wie de romantici op hun knieën lagen en verzen schreven. Misschien ook heeft zij
haar vermeende afwezigheid van ‘ziel’. Men zou dat willen weten. Men zou ‘Mignon’
b.v. van haar willen horen. Het verbaasde mij dat zij de wel uiterst moeilijke maar
ook tamelijk holle, melodramatische aria uit Meyerbeers Profeet op haar programma
had genomen. Een zuivere artiste, die met psychische waarden rekent, zou dat niet
gedaan hebben. Een echte artiste, die eens extra wil schitteren, had makkelijk wat
beters gevonden, zelfs bij Meyerbeer. Het vleugje alchemie, dat de dingen hemels
maakt, ontbrak ook in de volksliederen van Nin. En het meest nog in de Negro
Spirituals. Dat was mooi opgepoetst, blinkend gepolitoerd, voordelig uitgestald.
Maar zonder het kleine accent van waarachtigheid, waardoor het geringste mateloos
wordt en weergaloos.
Denkelijk heeft Nell Rankin het toneel nodig om de illusies die zij oproept te
volvoeren.

Ned. Opera en Camerata
Het staat te verwachten dat wij Alexander Krannhals, de nieuwe ‘vaste’ dirigent van
de Ned. Opera, in het gebruik meer zullen waarderen dan bewonderen. Een langdurige
praktijk als muziek-leider van het Stadttheater te Basel gaf hem de gelegenheid om
een solide vakmanschap te verwerven dat hem nooit in de steek zal laten bij een der
talloze overrompelingen waarmee een opera-dirigent te rekenen heeft. Een aangeboren
neiging tot degelijkheid zal hem weerhouden zich te vergenoegen met de slordigheden
en het onfatsoen, waartoe vooral de musicus gauw afzakt bij de geringste verslapping
der contrôle. Hij zal zich stellig inspannen om zoveel mogelijk altijd iets
presenteerbaars te leveren. Zijn artistieke mentaliteit richt hem meer naar ontwerpen
in breedte en lengte dan naar uitdenken in hoogte of diepte (wat hetzelfde is), meer
naar afwerkingen in 't groot, dan verzorging in 't klein. Een tamelijk eenvoudig
zenuwstelsel, en het milieu waar zijn talent zich ontwikkelde, zal hem vermoedelijk
altijd sluiten voor snelle, vele, verschillende, onafgebroken reflexen op de instigaties
van een componist, en bijgevolg zal hij zelden of nooit trachten naar raffinementen.
Zulke eigenaardigheden, verklaarbaar uit afstamming en opvoeding (Alexander
Krannhals is uit Zwitserse ouders en een Baltische grootvader geboren te Frankfurt
am Main en studeerde bij Weingartner) beloven in de perken van het bereikbare
deugdelijke opvoeringen die meer het apollinische kenteken zullen dragen dan het
dionysische, gelijk dat onlangs nog heette bij de kultuurfilosofen onzer oostelijke
buren.
In zijn nieuwe functie heeft Krannhals gedebuteerd met Aïda, en het enige wat mij
bij deze voorstelling, ondanks de vrij gunstige vooruitzichten, eigenlijk verontrustte,
was de keuze van de tenor Theodor Bitzos in de hoofdrol van Radames. Volgens de
uitstekende informatiedienst der Ned. Opera heeft Bitzos, een Griek, voornamelijk
gezongen in Zwitserland, de laatste vijf jaren te Bern, waar hij die rol ongeveer
vijf-en-twintig maal vervulde. Men mag dus veronderstellen dat Krannhals hem
aanbeval en meebracht, omdat hij hem kende. Doch als hij hem kende, hoe kon hij
hem dan kiezen? Men behoeft maar even de heldere samenvatting te lezen die onze
dichter Adriaan Morriën naar gewoonte vervaardigde van het libretto om te weten
dat de vertolker van Radames een jeugdig, onstuimig, impulsief veldheer moet
voorstellen, begiftigd met een uiterst verliefd temperament, het model van de
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amour-passion, gelijk Stendhal dat noemde. Op deze praemisse is de hele handeling
gebaseerd. Daarmee staat of valt zij. Daarzonder worden alle personages, ook
Radames zelf, volstrekt onbegrijpelijk, volslagen onbeduidend bovendien, omdat de
oorzaak van hun doen en laten ontbreekt, en onvermijdelijk moet eveneens de muziek
vervallen tot de rang van dingen die geen oorzakelijk, redelijk verband hebben, wat,
tussen haakjes gezegd, enkel door mensen maakbaar is. Bitzos nu, was precies het
tegendeel van hetgeen hij behoort te zijn. Hij was volumineus, log, traag, indolent,
niet in beweging te krijgen, zonder een greintje fut of vuur, de caricatuur van een
jong veldheer, de antithese van een smoorlijk hartstochteling. Nog daargelaten zijn
stem, klankloos in de laagte, dun in het boven-register, verkleinde alleen reeds elke
beweging zijner gestalte de passie van Amneris en haar mededingster Aïda tot zinloze
onwaarschijnlijkheden, waarover men lachen zou als 't niet te treurig was, omdat
Verdi er onder derft, samen met ons. En zie: dat Krannhals een dermate absurde
verwrikking van het psychologische grond-motief der tragedie aanvaardt en
permitteert, schokt danig mijn vertrouwen in zijn aesthetisch zintuig, en in zijn
artistieke beginselen.
Voor de rest was deze opvoering ongeveer gelijk aan die van verleden jaar, tot in het
veel te langzame, temerige tempo, dat niet slechts kalm-weg de aanwijzingen van
Verdi negeert, doch vloekt met de fiere geest der muziek. Achter décors echter, die
nog fris aandoen, bespeurt men menig teken van decadentie. De koren gingen
zichtbaar en hoorbaar achteruit, sloffend en slepend. De Egyptische priesters en
officieren zijn een parodie geworden van wat zij moeten verbeelden. Uit de grote
optocht was zo goed als alle actie verdwenen. Dit beroemde nummer zakte af tot de
parade van een gecostumeerde liedertafel. De zes ‘Thebaanse trompetten’ verknoeiden
hun effect door zeer slecht, oneffen spel. Wanneer een sterke hand niet ingrijpt om
een geleidelijke afbrokkeling te keren, zullen dozijnen deprimerende indrukken
weldra een onweerstaanbaar storende terugslag uitoefenen op het prestige en de
praestaties der voornaamste twee solisten (Gré Brouwenstijn en Anny Delorie), wier
aureool vandaag nog ongetroebeld is. Alexander Krannhals belastte zich met een
hachelijke taak. Ik hoop dat naast zijn talent ook zijn bevoegdheden ver genoeg
strekken om de aangenomen arbeid tot gelukkige resultaten te brengen.
De Kamer-Opera Camerata, onder leiding van de veelzijdige Max van Doorn (hij is
directeur, dirigent, arrangeur en vertaler) gaf ter gelegenheid van het jubileum der
Volksuniversiteit een voorstelling in de Stadsschouwburg van Menotti's ‘Het Medium’
en Wolf-Ferrari's ‘Het Geheim van Suzanna’.
De een is de toekomst. Als hij in de frenesie en het gejakker der hedendaagse
bedrijvigheid niet kantelt, geloof ik dat Menotti de enige componist is die de stervende
opera qua kunst-genre kan redden. Hij werkt volgens het princiep dat alle ‘moderne’
componisten uit het oog verloren, te weten: dat toneel-muziek linea recta het doel
moet treffen waarop zij mikt, en tot dusverre raakte Menotti elk zijner doelen pal in
het binnenste der roos. Omdat de middelen die hij daarvoor aanwendt, stuk voor stuk
zonder mankementen slagen, zijn ze toereikend, zolang niemand beter doet. Sinds
Monteverdi het eerste tremolo schreef, waren de opera-componisten nimmer
kieskeurig in hun middelen, en het is nonsens, pure waanwijzigheid om de neus op
te trekken voor de methode van Menotti, dramaticus in hart en nieren, die dezelfde
noten waarmee zijn collega's machteloos tobben, laat doen wat zij moeten, en zoals
hij wil. Wanneer de opera weer rood en levend bloed in de leden heeft, is er nog tijd
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genoeg voor muzikale zedepreken. Ondertussen: probeer eens die middelen, geachte
collega's. Gij zult merken dat raak schieten moeilijker is dan gij denkt.
De ander, Wolf-Ferrari, was reeds tijdens zijn jeugd, omstreeks 1900, het verleden.
Een kundig componist, maar van de achterhoede. Er waren toen twintig, vijftig van
die knappe muziek-makers in de staart der twee kometen, Wagner en Strauss. Het
heeft geen nut ze op te halen. Het onderwerp zelf van Suzanna's Geheim (een vrouw
die sigaretten rookt buiten weten van haar man en door de geur zijn argwaan wekt)
was in die dagen misschien wel grappig voor de driekwart uur welke het duurt, maar
vandaag achten we ons daarbij binnen tien minuten uitgekeken. Eigenlijk deugt alleen
de ouverture.
In de rol van Graaf Gil was David Hollestelle een verrassing. Voortreffelijk als
los, lenig en welluidend zanger; zeer aannemelijk als acteur.
Dora van Doorn-Lindeman poogde vergeefs zich te ontrukken aan de plechtigheid
van de Bach-cultus waarin zij is opgegroeid bij Aaltje Noordewier. Nina Bergsma,
de stomme Toby in Het Medium, en de stomme lakei in Suzanna's Geheim, heeft
een buitengewone begaafdheid voor mimisch spel, werkelijk buitengewoon, en het
verheugt mij deze boodschap te kunnen doorgeven aan hen die zich interesseren voor
de oudste, de subtielste, en tegenwoordig de zeldzaamste kunst. Het rieten décor van
Wim Vesseur was amusant van luchtigheid (in tegenspraak tot de muziek) en zijn
regie maakte een uitgerafeld gevalletje zo behaaglijk als het kon. Over wat er gebeurde
in het orkest mocht iedereen tevreden zijn, ook al ging het meeste, gelijk bij een film,
ongemerkt maar toch toepasselijk, het ene oor in en het andere uit.

De concerten
In de Oude Kerk, waarvan de pilaren sinds een poos geschraagd worden door dikke
balken, heeft Anthon van der Horst een kort maar beklijvend concert gegeven met
een programma dat bestond uit werken van Bach en enkele zijner tijdgenoten.
Hij was echt op dreef en men tuimelt dan direct in het onbeschrijflijke. Pachelbel
klonk als iemand die ons heden nog kan leren hoe het thema moet gebouwd worden
ener Ciaconna: in de beweging van een mens, kalm en verrukt voortschrijdend tussen
de harmonie der sferen, die een ongestoord refrein zingen langs onwankelbare banen.
Muziek in de eenvoudige afmetingen van pyramiden. Een aria van François Couperin,
bewerkt door Bach, en geregistreerd in kristallen tinten, ruiste als melodie van
luchtgeesten uit de verre hoogte. Onder de schemerige gewelven rende, holde Bach's
fantastische fuga (in g klein) met een hechte vaart van opgejaagde schimmen naar
een eindeloze einder. Op commando van een kunstenaar herleefde het verlaten orgel
een uur lang in al zijn pracht.
Met een huiselijker afgestemde uitvoering van werken voor viola da gamba en
cembalo besloten Carel van Leeuwen Boomkamp en Gustav M. Leonhardt onze
Nederlandse Bach-week. Individueel genomen is elk der twee een meester op zijn
instrument. Doch voortdurend dook de vraag op of de gamba te groot was van omvang
en volume, of de cembalo te klein. Eveneens: waarom de cembalist zo weinig
differentiatie aanbracht in de timbres van zijn speeltuig. Voor 't eerst ook merkte ik
hoe zelden Bach de onderste helft gebruikt van de snaren der gamba, alsof hij ze
vergat, en bijna alsof ze niet bestonden. Ik hoorde zeer mooie fragmenten van muziek,
vooral in de bekoorlijke haast der vlugge delen. Doch slechts enkele keren (en 't was
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steeds een intonatie van Boomkamp die verruiming gaf) voelde ik mij onttrokken
aan de indruk dat ook Bach, gelijk Homerus, momenten had waarin hij sliep.
Een bescheiden vereniging van enkele muziekliefhebbers, genaamd ‘de Suite’ en
gevestigd 1e Helmersstraat 70, Amsterdam, breidde zich uit tot Stichting die zich de
bevordering ten doel stelt van jonge kunstenaars en jonge kunst. Zij werkte reeds
een tijdlang in het privé, en voor de eerste maal trad zij op in het openbaar,
geïntroduceerd door André Jurres, sprekend namens de Raad van Toezicht.
Gezien de richtlijnen welke hij de nieuwe Stichting voorschreef, mag het
programma waarmee zij debuteerde ten minste paradoxaal genoemd worden. Het
bevatte Schubert, Brahms, Debussy, en een Strawinsky van 1932, loffelijk vertolkt
door Nap de Klijn, viool, en Alice Heksch, piano, verdienstelijke artisten, maar die
evenmin behoren tot de laatste generatie. De volgende (dito) zal zijn Herman Scheij.
Ik wens de nieuwe onderneming meer consequentie toe, meer esprit de suite, in de
behartiging harer beginselen.
Leo Cherniavsky is een vergrijsd virtuoos uit de school van Auer, evenals Mischa
Elman, Jascha Heifetz, en van dezelfde macht. Zijn spel derhalve bezit een menigte
nuances en raffinementen, waarvan de verovering gedurende drie eeuwen door de
violisten werd nagestreefd, en die zij begonnen te verwaarlozen, te versmaden, nadat
de opperste vaardigheid bereikt was. Ik weet niet waarom Cherniavsky hier minder
beroemd is geworden dan zijn medeleerlingen (hij had slechts enkele dozijnen
hoorders), maar hij hield langer vol dan zij, en ondanks zijn patriarchale leeftijd
verzwakte hij niet of nauwelijks. Bij zijn voordracht ener sonate van Nardini zou
men een hele verhandeling kunnen schrijven over de absoluut bewonderenswaardige
dingen welke hij doet, die maar een enkeling nog kan, en die maar een enkeling nog
schat.
Hij had de uitzonderlijke goedheid de première te geven ener recente sonate van
Henk Badings, die met veel zorg bleek ingestudeerd, en met het élan, de royale allure
werd afgestoken, welke hij bezigt voor de muziek waarvan hij houdt. Men is geneigd
Cherniavsky hiervoor te danken, en tevens genoopt spijt te betonen over de geringe
voldoening welke zijn sympathiek gebaar heeft opgeleverd. Badings componeert
verbazend handig, doch de aard zijner voortbrengselen onderscheidt zich in geen
enkel opzicht van het gemiddelde dat sinds dertig jaar in twintig andere landen wordt
geproduceerd. Compositioneel heeft zijn sonate niet het minste belang. Alle muziek
van Badings, haar inhoud en haar vorm, bestaat uit de afgelegde restanten van
historische voorbeelden, welke hij vroeger behendiger maskeerde dan thans, want
zelfs zijn voormalig niveau te handhaven, lukt hem minder en minder.
De Deense musici, die hier driemaal concerteerden, dienden onze dirigenten en
andere overheden een les toe welke aankomt als een klap. De Denen durven openlijk
en nadrukkelijk hun krachten inzetten voor de muziek van hun land. Deze daad worde
des te sterker onderstreept, daar het vertrouwen in hun kunst beloond is met succes.
Dit wil niet zeggen dat het saldo hunner propaganda, beschouwd van een cultureel
standpunt, bevredigend is geweest. Gelijk de overige naties volgen de Denen het
systeem waarin alle artistieke uitwisselingen zich beperken. Zij maakten een selectie
tussen het bekende, het aartsbekende, het geaccrediteerde, het officiële, en behalve
het geloof waarvan zulk een norm getuigt, heeft die gedragslijn geen zin. Carl Nielsen,
een zeer honorabel componist, kennen wij van de eerste wereldoorlog af. Ook de
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jonge auteurs, die de Denen presenteerden, kenden wij reeds, omdat zij zich richtten
naar voorbeelden welke sedert 1920 bekend en overal geldend zijn. Wat wij van een
natie willen leren kennen, is niet het algemene maar het bijzondere, niet het courante
artikel, maar het nieuwe, het pas ontdekte, het originele, ja zelfs het betwistbare,
want dikwijls is tijdige inlichting over iets nieuws zeer nuttig, zeer levenwekkend.
Onder iets nieuws versta ik: Het uitvinden ener onbekende situatie, en haar realisering
door klank, waar ieder zich een beetje onwennig voelt, doch die bij nadere analyse
technisch verdedigbaar, psychisch begrijpbaar is. Allang wacht de hele wereld daarop.
Maar nergens zoekt men, en wie niet zoekt die vindt niet.
Afgezien van dit tekort zijn de Denen zeer voortreffelijke musici. Alle respect
voor hun pianist Herman Koppel. Hij is een virtuoos van de eerste rang, doch als
componist beantwoordt hij niet aan voorgaande definitie van de ontdekker.
Ook de Zwitsers uit Solothurn, die het jubileum opluisterden van het Amsterdams
koor ‘Zang na Studie’, beoefenen het internationale conformisme. Welbekeken dateert
het Te Deum van hun dirigent Albert Jenny, waarmee zij ons in kennis stelden, uit
een oudheid die ongeveer terugreikt tot 1860. Het is zonder twijfel in hoge mate
prijzenswaardig dat een stadje van 15.500 inwoners (volgens de Ensie) een koor telt
dat zo goed zingt, en een werk voortbrengt dat roemen kan op relatieve deugden.
Maar het heeft geen zin, en het is waarlijk te stoutmoedig en te overbodig om daarmee
te reizen naar Amsterdam.
Er waren deze week nog twee solisten uit de Verenigde Staten: de sopraan Helen
Lanier, die probeerde te zingen met op elkaar geklemde tanden en met een glimlach,
welke dikwijls grimlach werd. Geen spoor van enig kunnen. Een raadsel. En haar
contrast: Eloise Polk, pianiste, charmant jong meisje, goed geschoold, schommelend
tussen gewoon en overdreven expressief, een anima candida, een blanke ziel, een
bloesem in de knop, van wie niets met enige zekerheid voorspeld kan worden.

Muziek voor Kathleen Ferrier
Eduard van Beinum opende het orkest-seizoen met een concert dat had kunnen dienen
als centrale episode voor een roman van Proust, Radiguet, of wie ge wilt.
Er gonsde in de kleurige zaal over de stemmende instrumenten heen een zorgeloze
vrolijkheid, en men begon met de ouverture Donna Diana, een gezellig stukje
bladvulling, dat Mengelberg in de dagen van voorheen wel eens op de lessenaar nam
wanneer hij een stopper nodig had. Het kakelt als een vreedzame hoenderhof op een
mooie zomerochtend, en is het enig achtergebleven levensteken van Emil Nicolaus
von Reznicek, zoon van een maarschalk-luitenant der Dubbel-Monarchie, die, stapels
muziek componerende, vier-en-tachtig jaar werd, en compleet vergeten stierf in het
platgeschoten Berlijn, een paar dagen alvorens de bom flitste boven Hiroshima. Het
innocente werkje, nogal lastig te spelen ook, ontving een kort bedankje. Het was
onmiddellijk daarna weer vergeten, gelijk vroeger, als zoveel drukte om niets, en de
fleurige zaal gonsde gezellig voort, tot Nathan Milstein naar het podium kwam.
Na anderhalve maat neutraal aangepakte inleiding van het orkest, zette Milstein het
viool-concert in, waarboven Mendelssohn schreef: Allegro molto appassionato. Wat
konden die woorden beduiden voor de romanticus die muziek maakte bij Shakespeare,
bij Sophocles, bij Racine, op motieven uit de Bijbel, uit Ossian, uit Victor Hugo, en
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die onder zijn elegantie, zijn gratie, zijn sentimentaliteit, tot aan het einde toe enorme
reserves van de ernstigste en vrolijkste hartstocht disponibel hield? Wat beduidde
voor Mendelssohn, die een ware veneratie had voor Beethoven, voor Weber, dat
molto appassionato? Vijftig jaar geleden, toen Milstein geboren werd, en een
kwarteeuw terug, toen zijn virtuozen-carrière aanving, wist men het nog. Er werd
op zulke aanwijzing gelet. Het voorschrift appassionato bleef determinerend voor
het ganse stuk. Alles was gezien en hervoeld vanuit een zekere hoek waar de koele,
zakelijke belangstelling overgaat in warmte, in passie, vooral het lyrische, maar ook
het elegische, en nauwelijks minder het joyeuze, het schertsende. Onverschilligheid,
onbewogenheid bestonden destijds nog niet. Men wilde bewogen worden. Waarheen?
Naar een soort van aangename gloeiing, waarover men niet verder nadacht, en die
neiging gaf tot iets liefs, lust in iets verrukkelijks. De eerste uren van de nacht welke
op zulk een avond volgde, waren immer gelukkig, hetzij in werkelijkheid, hetzij in
droom. Meestal zei men elkaar dan onvergankelijke dingen: Nous avons dit souvent
d'impérissables choses. Maar thans is dat anders. Men weet niet meer dat immobilisme
tot de ketterijen behoort die helse straffen verdienen. Milstein speelt dat hele concert
van Mendelssohn met een ijle, als 't ware onvatbare, onstoffelijke toon, en met een
overal egale expressie welke nergens gedefinieerd kan worden omdat er geen graad
van verscheidenheid, en bijgevolg geen trap van vergelijking is. Hij speelt met de
onovertrefbare gelijkmatigheid van een puike machine, van de volmaakte robot die
alles voor ons doet en alle wisselvalligheden van ons afwendt. Wij hebben elkander
daarna niets te vertellen. Maar wij waarderen die impressie van evenwichtig staan
boven elke gebeurlijkheid. Het enthousiasme dat wij betoonden, werd door Milstein
beloond met een acrobatisch praeludium van Bach, waarin gedurende onafzienbare
tijden de rechter arm een egale, vliegensvlugge schudding heeft te verrichten, die de
luisterende toeschouwer allengs brengt in de duizelende en nirwanische gesteltenis
van een rondtollende derwisj.
De pauze, die hierna kwam, verliep zeer geanimeerd en optimistisch. Het kan gebeuren
dat een menigte mensen die muziek gehoord heeft, intense golven van harmonische,
tintelende opgewektheid uitzendt. Terwijl ieder weer terug was naar zijn plaats en
op de dirigent wachtte, voelde zich niemand bijzonder geïnteresseerd toen boven
onze hoofden de luidsprekers ritselend werden ingeschakeld. Maar al bij de eerste
gebruikelijke woorden schrok ieder op alsof de komende mededeling hemzelf betrof.
Er sprak ontsteltenis uit de hese stem. Zij zei: ‘Wij ontvingen juist bericht dat Kathleen
Ferrier in een Londens ziekenhuis is overleden, en de dirigent en het orkest wensen
de Vierde Symphonie van Mahler die komen gaat, te vertolken in memoriam van de
kunstenares, wier grote gaven wij hier zo dikwijls met dankbaarheid bewonderd
hebben.’
Een schok van verbijstering voer door de mensen en een diepe, gesmoorde zucht
steeg omhoog, die langzaam wegstierf in een statige stilte. Elkeen verzonk in een
mijmering, waar men intiem werd met de lieve dode, even intiem als wanneer zij
voor ons zong. Een moeilijke jeugd en het lijden van de oorlog hadden over haar
innerlijk wezen een waas geweven van innig mededogen met al wat heimelijk een
smart verbergt, want zij reageerde goed op hetgeen van haar gevergd werd. En dan
haar eigen lot. Zij had haar gaven laat bemerkt, en nauwelijks zeven jaren waren
haar vergund om ze te ontplooien. Te midden van haar wonderlijke ontluiking die
plotselinge slag, die huiveringwekkende ontdekking dat zij in haar zingend lichaam
(corps féminin, qui tant es tendre) de kwaal droeg, de wonde welke ongeneeslijk is.
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Zij was dapper, en in zo hoge mate, dat niemand merkte wanneer zij Von der
Schönheit zong en Der Abschied, hoe zij haar eigen afscheid reeds te zingen had van
alles wat zij zonder toegesnoerde keel niet meer beminnen kon. Het was voor anderen,
het was voor ons, dat zij verrukking puurde uit haar pijn.
Om te slagen moet het eerste deel der Vierde Symphonie van Mahler onbezwaard
geïntoneerd kunnen worden. Geheel los van elke bekommernis. Als een aeolus-harp
in de wind der tijden. Ongerepter en onbezorgder dan zelfs de jeugd kan zijn. Zonder
enige herinnering aan de schaduwen die wij met ons meeslepen op de aarde. Als de
laatste dag welke wij doorbrengen in een paradijs, en zonder te weten dat die dag
moet eindigen. Was deze intonatie mogelijk na de verscheurende kennis-geving
welke wij gekregen hadden? Ik geloof van niet. Het tweede deel daarentegen wil ons
overreden dat er ook aan de overzijde onzer wereld en van ons leven velden zijn
waar een elysesche zefier ons de geur toewaait en het geluk van bloemen die nooit
verwelken. Maar konden wij ons laten verlokken, nog in gedachte bij die andere,
gerukt van haar stengel? Ik geloof van niet. Pas in het derde deel, het diviene adagio,
vonden wij de weerklank van de vermurwende ontroering welke ons gegrepen had,
en waardoor wij reeds de sfeer waren binnengetreden van het geheim dat ziende
maakt. In het vierde deel vonden wij de stilling, de berusting. Het is een sprookje.
Het werd ideaal gezongen door Erna Spoorenberg, met een hemelse stem, en met
een gemoed dat - opperste zeldzaamheid - tegelijk kinderlijk naïef kan zijn en
levenswarm.
Men ging zwijgend heen. Mahler zal wel de enige componist zijn wiens muziek
een in memoriam toelaat dat over ieders donkerheid glanst als een regenboog. Ja,
wie zulk een symphonie kan verzinnen temidden der moderne ironie en scepsis, wie
zulk een natuurlijke muziek met al zijn vezelen belichaamde, ja, die was uniek,
zonder voorbeeld, zonder weerga en zonder navolging.

Butterfly in Carré
Gelijk mensen terugverlangen naar de goede oude tijd, zo hebben zij hier nog eens
een Italiaanse Opera gewild, een echte, met orkest, décors en costuums, in Carré. Er
is om gesoebat, bij de minister, tot zij ze kregen. Maar toen zij ze hadden, viel het
niet mee. Het enthousiasme tenminste is niet losgekomen. Het mooiste wat er op die
avonden van vroeger te beleven was, een menigte luisteraars, die zitten te sudderen
en te koken boven het vuurtje dat gestookt wordt op het toneel, en waarvoor zij
eigenlijk kwamen, om je te voelen alsof de vonken eruit spatten, en dan te trappelen
tot het gebouw begint te waggelen, dat hebben wij niet teruggezien.
In plaats daarvan ondervonden wij sensaties die in waarde niet geringer zijn
misschien. Niets is soms roerender, aangrijpender, navranter dan bij te wonen, hoe
ieder zich afslooft om eruit te halen, wat er te halen valt, en gespannen zijn beste
best doet zonder dat het lukt, en zonder dat men een handje kan helpen, hoe graag
ook. Een contrabas, die strijkt met noeste ijver, maar wiens snaren voor de helft
geluidloos blijven. Een zangeres die de ware noot maar niet kan treffen, hoewel zij
weet dat alles ervan afhangt. En soms toch ook weer wel. Een zanger, die nog slechts
vier of vijf tonen over heeft op zijn stembanden, en telkens blij is als hij ze te berde
kan brengen. Violen en blazers, die zich uitputten om hun partij ten naastebij te spelen
zoals ze geschreven staat. Een dirigent, naar wiens stok elkeen angstig het oog gericht
houdt en die slaat, aldoor slaat, dikwijls heftig, opgewonden, maar zonder iets in
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beweging te zetten, niet eens zichzelf. Tot de brave man toe, die weet hoe door het
snelle optrekken en laten zakken van een gordijn de geestdrift kan worden
aangewakkerd en het applaus gerekt, gaf ieder wat lag in zijn bereik. Toch wilde het
niet vlotten. En dat is ook een tragedie. Even poignant als de bekende lotgevallen
van Cho-Cho-San, alias Butterfly, die mevrouw Pinkerton meende te worden in haar
idealistische verbeelding, omdat een Amerikaans marine-officier, die tijdpassering
nodig had, haar trouwde voor de grap.
De gedachten gaan bij zo'n dubbele tragedie dan zwerven waar zij kunnen. Butterfly
is van het jaar 1904. Vlak na de Russisch-Japanse oorlog. Het hoogtepunt en het
keerpunt in het superioriteitscomplex en het koloniseringsinstinct van het blanke ras.
Het onderwerp van Butterfly (op libretto van een Fransman) was toen nog aannemelijk
voor de heersende moraal, ofschoon het een stap verder ging dan de madame
Chrysanthème van Pierre Loti, wiens heldin zich zonder harakiri schikte in hetzelfde
avontuur, tot groot genoegen zijner lezers. Vandaag, een halve eeuw later, verwondert
het ons een beetje, en wellicht schamen wij ons zelfs, dat het gedrag van Pinkerton
ons zo aannemelijk leek, zo vanzelfsprekend: het kind te ontnemen aan een vrouw,
die gebruikt is als speelgoed. Wij hebben dus enige vooruitgang gemaakt in onze
begrippen omtrent de menselijke persoon. En de muziek wint daarbij. De diepere
soort van ontferming die in ons ontwaakte voor de ontgoocheling van Cho-Cho-San
verleent aan Puccini's melodieën een dimensie, welke wij tevoren nimmer hadden
bespeurd. Ik heb nooit de minachting kunnen delen waarmee weldenkende musici
de kunst bejegenen van de laatste der grote Italiaanse componisten. Het verheugde
mij des te meer dat zijn brede, zeer persoonlijke, hoewel populaire cantilene
overeenstemt met een wijdheid van innerlijk perspectief welke wij eerst onlangs in
onszelf begonnen te ontwaren.
Derhalve was deze avond geen verloren tijd. In weerwil van gebrekkige
omstandigheden, zei de muziek wat zij te zeggen had, omdat iedereen het zo eerlijk
bedoelde.

De concerten
Onder de recreatieve musici vormen de pianisten een meerderheid die (ondanks de
concurrentie, en ondanks diverse economische omstandigheden als woningnood etc.)
nog steeds in omvang toeneemt. Hieruit zouden conclusies getrokken kunnen worden,
die riskeren faliekant verkeerd te zijn. B.v.: de actuele componisten schrijven het
meest voor de piano. Of: de piano vereist een geringere geschiktheid van het menselijk
organisme dan de viool en enig ander instrument. Of: de piano verschaft meer
bruikbaarheid, en bijgevolg meer sociale zekerheid. Of: de piano is het meest gewillige
communicatie-middel voor aesthetische aandoeningen. Of misschien nog een paar
andere onderstellingen als wij goed zoeken. Doch allemaal zijn ze zeer twijfelachtig
en de merkwaardige overvloed van pianisten, die in alle hoeken der wereld het
muziekbedrijf ontwricht, blijft een onverklaarbaar verschijnsel.
Drie eeuwen geleden waren zij allen (zelfs de minst begaafden) nog onbestaanbaar
(wegens ontstentenis van instrument), en bijna ondenkbaar, wegens ontbreken van
vergelijkbaar precedent. Het zonderlingste echter in hun plotselinge opkomst en
snelle overwoekering is vandaag dat ze allen (beroemd of niet) haast even
voortreffelijk zijn, en dat ieder hunner slechts een minuscule hoedanigheid mist of
bezit, welke verhindert dat allen elkaar evenaren. Alzijdige individualiteiten, die de
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gehele scala bestrijken der psychische gebeurlijkheden, zijn in het vak der pianisten
uiterst schaars, evenals trouwens in de overige klassen van reproducerende
kunstenaars. Maar een lacune op de scala, of een preferentie voor bepaalde afdelingen
der scala openbaart zich bij de pianisten altijd in een gedraging die van louter
mechanische aard schijnt, en dikwijls heeft men de indruk dat zij slechts een nietig
onderdeel hunner technische ordening zouden behoeven te wijzigen, te variëren, om
tevens hun psychisch bereik naar believen te verwijden.
Het is vermoedelijk Hans Henkemans die in deze hogere regie der kunst van het
pianospel de meeste mogelijkheden heeft bespeurd en nastreeft. Zijn vertolking (met
het Concertgebouworkest) van Mozart's 27ste en laatste pianoconcert (lang niet het
beste; vooral niet de simplistische en excessief gerekte finale) toonde, dat hij voor
het ogenblik en voor dit gegeven werk zijn aandacht gericht heeft op de dichtstbije
benadering ener expressie van etherische lichtheid, van bijna bovennatuurlijke,
surreële gevoeligheid, speelsheid, sierlijkheid en eenvoud, tot welke Mozart steeg
in deze compositie waar alle bekoorlijkheden culmineren ener zachte en vriendelijke
gezindheid die zich niet meer laat vangen onder de naam van een tijdelijke stijl,
omdat zij door zulke muziek existeert als zuivere, tijdeloze essens. In de verovering
van de hiervoor benodigde finesse, delicatesse en haar duizendvoudige nuances,
geschakeerder dan de tinten van de hals ener duif, dan de vervloeiingen der kleuren
van het licht of van het parelmoer, verwierf Henkemans zich een beheersing over
zijn instrument en over zichzelf welke in haar soort gesignaleerd moet worden als
een toppunt van voordien ondenkbaar en tot hiertoe onovertroffen menselijk kunnen.
Ik vroeg mij: Is het nog een mens die daar speelt? En als het geen mens meer is, wat
is het dan? Gevaar ook rijst dat het orkest te materieel, te grof schijnt naast een
dergelijk spel. Men heeft daarna ook wel neiging om eens stevig te boksen. Al die
reflexen bewijzen dat er in de tengerste Mozart van Henkemans, en ook erachter,
een geweldige spirituele activiteit ligt opgehoopt.
Een gelijke uitgroeiing der persoonlijkheid kon geobserveerd worden bij George van
Renesse. Hij gaf twee sonaten van Schubert (beide posthuum) en daartussen de
Variationen und Fuga über ein Thema von J.S. Bach van Max Reger. Omdat ik zeer
weinig affiniteit heb met Schubert, van wie niet zozeer de lengten mij hinderen als
wel het onophoudelijk stagneren, recapituleren en aarzelen in de lengte, zou ik niet
durven uitmaken of de nieuwe opbloei welke zich bij Renesse onmiskenbaar
manifesteerde, samenhing met een psychische of met een enkel technische
vooruitgang. En omdat ik nog minder genegenheid voel voor Reger, liet mij een
waarlijk onverbeterlijke interpretatie der genoemde compositie in het duister omtrent
de wezenlijke bedoelingen en vermogens van de feilloze solist. Zijn prestaties
bewonderend had ik niettemin het gevoel mijn tijd te verliezen. Want de
achtenswaardige autoriteiten die beweren dat Reger op zijn best is als hij thema's
varieert van andere meesters, hebben ongetwijfeld gelijk. Eigen thema's heeft Reger
nooit gevonden. Maar zelfs als hij anderen varieerde - Bach, Mozart, Hiller, etc. was hij nimmer goed. Zie eens hoe erbarmelijk weinig attentie hij had voor de
gevoelsinhoud van Bach's thema. Wie zou kunnen gissen dat het ontleend is aan een
Hemelvaartscantate? Reger maakt er een ijdel spelletje van. Zonder enig verband
niet alleen, maar ook zonder het geringste contact tussen de variaties onderling. Geen
kwestie van psychologische ontwikkeling. Niets dan een hersenoefening in het draaien
en verwringen van een thema (van een muzikale gedachte, een impuls), tot het op
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alle manieren verminkt en vermomd is. Een volmaakt zinledig amusement van het
intellect. Leeg als een holle noot en boordevol opgestopt met overdonderende
virtuositeiten en vernuftige spitsvondigheden. Het meest schrikbarend symbool van
de grauwe nutteloosheid ener kunst die slechts bestaat ter wille van haarzelf. Ik kon
daar constateren dat George van Renesse nog verschillende raffinementen aan zijn
toucher toevoegde en dat zijn vingertechniek een precisie kreeg waarvan de
betrouwbaarheid geen grenzen kent. Hij is gereed, en volledig toegerust voor elke
taak die een kunstenaar kan ondernemen.
Bij Thomas Brockmann, een Amerikaan, heeft men de curieuze impressie dat hij
slechts een zekere innerlijke loomheid zou hoeven te overmeesteren om zijn
actieradius te verbreden tot buiten het gewone gebied. Hij speelde een nieuwe Sonate
van Samuel Barber, uiterst rigoureus geconstrueerd werk, monothematisch en met
een half-dogmatische fuga tot slot, in de moderne trant, die waarschijnlijk
overeenstemt met zijn eigen temperament dat hem te weinig fantasie vergunt. Bij
Zadel Skolovsky, een onbekende, wiens handigheid staat voor niets, belette een
zwaar gekleurd expressionnisme, altijd dik in de verf, altijd even fors onderstreept,
enige verschillendheid van intonatie, en maakte alles wat hij speelde aan zichzelf
gebonden onder een uniforme lawine van geluid. Bij Tenö Lényei, een Hongaar, een
blinde, bevond men zich met verbazing tegenover een wonder van wilskracht en
vertrouwen, dat onbeperkt zal worden wanneer hij dezelfde stugheid, waaraan zoveel
zienden lijden, weet te verwijderen uit zijn voordracht.
Als Nicole Henriot zich voor haar instrument zet, verdwijnt iedere weifeling, want
zo klaarblijkelijk is zij het enige orgaan dat de piano mist om zelfstandig te leven.
Alles gaat vanzelf. Met een natuurlijke zwier en gemakkelijkheid in alle graden van
het moeilijke, het transcendentaalste inbegrepen. Zij speelde het Derde Concert van
Camille Saint-Saëns, geschreven in 1869, dat hier een noviteit was. Merkwaardig
stuk. Voortdurend ontmoet men er voorafschaduwingen van latere componisten:
Franck, Chabrier, auteurs uit Midden-Europa, en zelfs Ravel. Origineel stuk.
Saint-Saëns is ten onrechte gekleineerd door het fanatisme van Wagnerianen,
Franckianen, Debussysten, zowel in Duitsland als in Frankrijk. Misschien is zijn
periode van eclipsering ten einde. Hij verdient een rehabilitatie. Hij kon honderdmaal
meer dan menigeen die hem verdrong.
Er was deze week ook een violist: Julian Olevsky. Hij speelde de fameuze cadens
uit de ‘Duivelstriller’ van Tartini met een welluidendheid en tegelijk met een evocatie
van mephistofeliaans vuurwerk, die ik tot nu toe nergens gehoord had. Zodra hij deze
verbeeldingsmacht uitbreidt op elk fragment van muziek dat hij onder handen neemt,
zal hij gerekend worden onder de groten.
Er was daarenboven, en bovenal, het Paganini-kwartet. Wij ontdekten het 18e
kwartet van Darius Milhaud, een jonge, struise, hymnische, lyrische, profetische,
van alle systematiek bevrijde Milhaud, die ons tot verrukkingen voerde, welke door
Beethoven's 15de (op. 132), meesterlijk vertolkt, niet verflauwden.

Muziek uit Rome
Wij kenden hier nagenoeg niets van de Italiaanse componist Goffredo Petrassi (geb.
1904), die als leraar aan het Conservatorio di Santa Cecilia te Rome, waar hij vroeger
leerling was, een richtinggevende functie uitoefent onder de musici van zijn land.
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Tot zijn werken behoren drie ‘Concerten voor Orkest’, gedateerd 1934, 1951 en
1953, en uit de voorkeur welke hij verleende aan een betiteling, die de naam
symphonie poogt te vervangen, mag worden afgeleid, dat deze composities
representatieve betekenis hebben in zijn oeuvre. Het ‘Secondo Concerto per orchestra’,
dat Van Beinum bracht als noviteit, is dus een aanzienlijke proeve van een
vooraanstaand auteur, omtrent wiens arbeid wij niet onwetend mochten blijven,
temeer wijl Petrassi zijn stuk vervaardigde op uitnodiging van Paul Sacher, de
Zwitserse dirigent-maecenas uit Basel, die sinds vele jaren opdrachten verstrekt aan
tal van hedendaagse componisten, en wiens bestellingen langzamerhand kwamen
gelijk te staan met een officiële erkenning.
Deze inleiding, uitvoeriger dan gewoonlijk, is nodig om de graad te beduiden
onzer verwachtingen, en de grootte der ontnuchtering welke wij hadden onder het
horen van Petrassi's tweede concerto. Wij allen, zonder uitzondering. Wanneer Van
Beinum de aanwezige componist niet onmiddellijk na de laatste klanken en bij de
aanvang van een vaag applausje naar het podium had gewenkt (Van Beinum is een
goed manager als hij wil), dan zouden wij zonder twijfel een fiasco hebben gezien,
welks zwijgende welsprekendheid ten eeuwigen dage voortleeft in de herinnering.
Nu de auteur er bleek te zijn, wilden wij hem niet krenken door een opzichtige
afwijzing. Dat was te erg geworden.
En wie op deze avonden onze plichtsbetrachting van hoffelijkheid voor een gast niet
heeft bijgewoond, mene geenszins dat Petrassi ons iets vreemds, iets onbekends, iets
nieuws voorzette. Neen, juist het tegendeel. Zodra, zijn eerste ‘motief’ weerklonk,
bevingen ons reeds de twijfel en de beduchtheid. Het bleek opgesteld volgens bekend
recept. Wij hadden het al millioenen malen ontmoet. Dit zou op zichzelf geen bezwaar
zijn, mits Petrassi er wat van maakt. Maar dat doet hij niet. Het oerbekende motief
is een aanloop waarop niets volgt. Het blijkt hoofd-thema te zijn, doch ontpopt zich
als zodanig zonder te veranderen. Voortdurend horen we hetzelfde. Meestal in een
slepend, dreinend tempo, waarin pas op 't laatst, en als het te laat is, een beetje schot
komt. Af en toe wordt dat armoedige hoofdthema anders belicht, of in een ander
kleurtje vertoond. Zonder enig profijt. Ook dat licht en die kleurtjes kennen wij
allang. Impressionistische procédé's, gebruikt met een totaal gebrek aan eigen vinding,
een beklagenswaardig tekort aan verscheidenheid. Nergens een persoonlijke kijk op
zijn eigen karig materiaal. Het rhythme, de bouw, de inhoud en de vorm, alles naar
recept ener klassieke apotheek, waarvan enkel de façade een beetje gemoderniseerd
is. De internationale stijl van heden, gelijk hij alom tiert.
Omdat wij onmogelijk kunnen weten of er in Italië misschien ergens iemand
schuilt, die zich kant tegen dat universele, conformistische patroon, en omdat rekening
gehouden moet worden met de geringste kansen op herleving, zullen wij niet
jammeren. Doch als Goffredo Petrassi in werkelijkheid een der beste
vertegenwoordigers zou zijn van zijn land, dan is het daar even hopeloos gesteld met
de muziek als overal elders. En ik heb reden om te schrikken, wanneer ik met
tevredenheid hoor beweren, dat de Nederlandse componisten, naar dat internationale
peil gemeten, niet de minderen zijn.

De Concerten
In Den Haag gaf Willem van Otterloo de eerste uitvoering van het In Memoriam dat
Lex van Delden componeerde ter nagedachtenis van hen die omkwamen bij de
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watervloed welke 1 Februari 1953 Nederland, België en Engeland heeft geteisterd.
Het stuk werd begonnen in de nacht der ramp, voltooid op 6 Mei en is speciaal
geschreven voor het Residentie-orkest als behorend tot een reeks opdrachten van de
Johan Wagenaarstichting die zetelt in Den Haag.
Zo ontstond het nieuwe werk: opgeweld uit een borende onrust waardoor men
soms bevangen raakt zonder haar reden te kennen. Men meent ergens in de donkere
verte geroep te horen temidden van een gedruis dat aanrent, ijlings toeneemt, schielijk
openscheurt en ritselend wegstuift. Men luistert, bevreemd, naar de plotselinge stilte.
Men wordt resonans, echo van iets dat men nog niet begrijpt. Een serie van diepe
tonen fixeert zich in het bewustzijn, als tastend tussen een gesuis uit de laagte en uit
de hoogte. Men zou even willen peinzen maar schrikt weer op. De angst echter vloeit
direct af naar verzuchtingen van mededogen, van zachte smekingen, weifelend vragen
om hulp, om troost, van zwijgend handenrekken, handenwringen, welke uit alle
hoeken van het duistere denken aanzweven als inzetten van melodieën, als vlagen
van aandoening en ontdaanheid die met ingehouden stem haar oorzaak zoeken, en
allengs sterven, sprakeloos worden in een laatste ademing. Dan ontwaakt de bezinning
over wat er ginds ergens getrild, gesidderd, gegruwd heeft. Opnieuw vliegt dat eerste
geraas aan, met een schok. De sensatie van een dreiging laat zich niet meer bedwingen
en men doorleeft het besef van een ongeluk in zijn wording. De serie der diepe tonen
waarin het gedruis de eerste maal condenseerde, nemen vaart met het obstinate,
onregelmatige rhythme ener waggelende beweging, en stuwen hortend, rukkend,
bonzend, stotend de ontwikkeling ener dramatische actie, welke geleidelijk het hele
organisme overmant als een paniek, die woeden zal tot de limiet bereikt is van het
menselijkerwijze mogelijke. Daar komt de berusting, de overgave, de vermurwing,
en haar zang van rouw, boven zacht nadreunende doffe geluiden, die gonzen als
gedempte klokken, hoe langer hoe effener en ijler, tot men overal weer stilte voelt,
en stilling.
Dit is wat genoemd mag worden een zuiver psychisch gebeuren, psychologisch
ontvouwd met een maximum van natuurlijkheid, waarschijnlijkheid en waarachtigheid.
Let wel dat er hier geen sprake kan zijn van een stoffelijke handeling, van eigenlijk
bepaalbaar onderwerp. Zeggen dat de componist elke aanduiding vermeden heeft
van het soort der ramp die hem trof, zou niet voldoende zijn, en niet nauwkeurig.
Aan een schildering der typische bijzonderheden van een watervloed (gegier van de
storm, geklots der golven, gekraak van instortingen, etc.) heeft hij geen ogenblik
willen of kunnen denken. Tegenover een tragisch voorval vertolkte hij open en eerlijk
zijn eigen ontsteltenis, zijn eigen aangegrepenheid, zijn eigen ontroering, niets meer
doch ook niets minder dan de innerlijke reflexen van een mens die door zijn spontane
reacties de deelgenoot wordt ener grote huivering en ener grote smart.
Louter zakelijk en muzikaal bezien, beoordeeld, uitte Van Delden deze strikt
persoonlijke, maar wegens haar psychische geaardheid algemeen herkenbare en
onmiddellijk vatbare emoties, met een bijna absolute zekerheid en gelijkenis. Slechts
tegen het slot, gedurende de tien maten welke in de partituur getekend zijn met de
letter O, heb ik een korte verzwakking bespeurd van de melodische en expressieve
stroming, die gemakkelijk kan worden verholpen. Overal elders klinkt zijn muziek
doeltreffend, in de zin van aangrijpend, spannend, boeiend en vitaliserend. Zijn
aanwending van het sonore materiaal, zowel in harmonisch en rhythmisch als in
orkestraal opzicht, is dermate intuïtief juist en toepasselijk dat men zich geen seconde
afvraagt onder welke stijl deze techniek gerangschikt moet worden, noch in hoe hoge
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graad zij modern is en actueel. Voor zijn verdere evolutie zou ik Van Delden enkel
kunnen aanraden de gewoonlijk monometrische (enkelvoudige, eenledige) structuur
zijner melodiek te completeren met hetgeen daar nog ontbreekt aan de voltooiing
der lijn, aan de continuïteit en aan de variëteit ener zingende stem.
Voorts hoop ik dat Willem van Otterloo zich niet, naar gebruikelijke manier onzer
voornaamste dirigenten, jegens deze compositie zal gedragen met dezelfde
plichtmatige belangstelling die hij betoond heeft tegenover de Hymne au Grand
Meaulnes van Rudolf Escher, een eveneens bewonderenswaardig werk, dat hij
vergeten schijnt te hebben na het eenmaal - plichtmatig - te hebben gedirigeerd, en
totnutoe verzuimde te plaatsen op een zijner Amsterdamse programma's. Voor de
componist is zulke inhumane onverschilligheid ontmoedigend, voor de welgezinde
hoorders is zij even funest, want vooral in muziek staat eenmaal gelijk met geenmaal.
Het is te betreuren dat niemand de dubbele wenselijkheid gezien heeft - een
nationale en een artistieke - om op het concert dat het Residentie-Orkest verleden
Dinsdag gaf voor de Amsterdamse Kunstkring, een kwartiertje te gunnen aan het In
Memoriam van Lex van Delden. Het Kunstkringbestuur is hierin niet minder fout
dan de dirigent. Als dergelijke achteloosheden voortduren zou het oprechter zijn om
alle subsidies en opdrachten aan componisten af te schaffen.
Zonder vertrouwd te zijn met een muziek, kan niemand haar mogelijkheden gissen
of kennen, zelfs niet de auteur, en hoe intiemer, hoe familiaarder men met haar
worden kan, des te duidelijker zullen haar eigenschappen, goede of slechte, zich
manifesteren. Het is dus loffelijk dat Van Beinum de Symphonische Variaties van
Henk Badings weer voor den dag heeft gehaald, ofschoon het stuk, ondanks een
brillante, welverzorgde uitvoering, tuimelde als een baksteen.
Dat échec was te voorzien, volgens vroegere indrukken die ik te verifiëren kreeg,
en een nadere analyse van Badings' werkwijze maakte het verklaarbaar. Deze variaties
vangen aan met een pathetische gil, welke men geneigd is au sérieux te nemen. Maar
die formidabele oorzaak heeft geen gevolg, die enorme middelen blijken zonder doel,
die expositie en die explosie leiden tot niets. Onophoudelijk schommelt Badings
tussen overspanning en onderspanning, tussen gezwollenheid en slapte. Omdat er
niet het geringste verband, noch verhouding te ontdekken valt tussen de beide
extremen, is de druk telkens te hoog of te laag. Omdat die opwindingen en die
inzakkingen nooit een normaal verloop hebben, elkaar volkomen willekeurig aflossen,
twijfelt men aan hun echtheid. De argwaan wordt versterkt door de talrijke schoolse
knepen welke de auteur bezigt, en niet weet te verjongen, ondanks alle techniek. Een
fuga. Een scherzando. In de afgezaagde trant. Men gelooft dan niet meer aan de
rhetoriek, noch aan het lyrisme. De een wordt opgeblazenheid, het ander wordt
vervelend gezeur. Allebei even artificieel. Er is een boel activiteit, harde en weke.
Maar geen spoor van actie. Dat voortdurend zinloos geschommel vermoeit, mat af,
en ten laatste - bij de apotheose! - maakt het beu. Men kijkt opeens door de auteur
heen. Zijn techniek is ontleend aan de minst recommandabele voorbeelden. Zijn visie
op de muzikale dingen is onpersoonlijk en oppervlakkig. Zijn thematisch materiaal
mist plastiek en verscheidenheid. Wat baat alle vakkennis en wetenschap wanneer
hun bedrijvigheid zulke povere resultaten levert? De aanleg van Badings deed hem
deze interessante vraag ontwijken. Daar ligt de reden van zijn wezenlijk tekort.
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De solisten die wij hoorden, kunnen gekarakteriseerd worden zonder commentaar.
Leon Fleisher (vierde pianoconcert van Beethoven), Arthur Grumiaux (derde
vioolconcert van Mozart) beiden uitstekende virtuozen, zochten de expressie langs
intellectuele wegen, de pianist te gejaagd, de violist te kalm, en bleven steken op de
grens waar de beoogde uitdrukking, ook met cerebrale middelen, realiteit kan
verwerven. Aan Maria-Teresa Rodriguez (zeer sensitieve pianiste met vederlichte
aanslag in stukken van Bach, Beethoven, Chopin, Prokofjef, Ravel) ontbreekt niets
dan kracht en expansie waar deze onontbeerlijk zijn. De Californische zangeres
Sarabeth Murphy demonstreerde een volslagen onkundigheid in de kunst die zij
beoefent.
Voor de tweede keer werd in een Hollandse concertzaal het Hammond-orgel beproefd,
de eerste maal in het Scheveningse Kurhaus (bij Blauwbaard van Bartok), daarna in
het Haagse Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, bij de derde symphonie van
Saint-Saëns. Omdat het laatste experiment beter controleerbaar was dan het eerste,
meen ik een gefundeerde opinie te kunnen mededelen over een speeltuig (genoemd
naar zijn fabrikant) dat de klank synthetisch voortbrengt met behulp van electriciteit.
De toon van het Hammond-orgel is tegelijk onwaarschijnlijk zuiver en raadselachtig
vals. Vermoedelijk schuilt de oorzaak van deze voor mijn oor onuitstaanbare
dubbelslachtigheid, in de wijze waarop de bijtonen geconstrueerd zijn. De bas draagt
niet. Hij heeft geen volumen, geen densiteit. De discant (waar de bijtonen afwezig
schijnen) is kaal, schriel, droog, ijzig. De tonen versmelten zich niet. Zij versmelten
evenmin met het orkest. Elke inzet (vooral in het forte) is vergezeld van een hinderlijk
tokkel-geluid. De klank heeft geen ruimtewerking alsof hij gebonden is aan de plek
waar hij verwekt wordt. Het ensemble der sonoriteit heeft iets glazigs en tevens iets
scheefs dat het gehoor irriteert, en zelfs de ogen, alsof zij scheel zien. Ik weet niet
of deze eigenaardigheden verbeterbaar zijn. Maar gelijk het Hammond-orgel is, acht
ik het onbruikbaar in de concertzaal, tenminste naast een orkest en voor de muziek
der meesters die wij eerbiedigen als kunstenaars.
Het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen heeft geen pijpenorgel, en een
deplorabele acoustiek welke aan een orkest, en aan een compositie bovendien, meer
dan de helft van hun waarde ontneemt. Laat Den Haag, waar voortvarend gebouwd
wordt, ten spoedigste een concertzaal oprichten, met een werkelijk orgel erin.

De verkochte Bruid
De muziek, die Frederik Smetana omstreeks 1866 schreef voor zijn tweede opera
De Verkochte Bruid, reikt meestal niet verder dan Mozart en Haydn, wier leven al
een grote halve eeuw voorbij was toen hij debuteerde. Hij deed dat opzettelijk, omdat
men hem verdacht had ‘Wagneriaan’ te zijn, en om te tonen, dat hij een stuk kon
leveren in het gevraagde genre. Het werk is een en al geijkte welluidendheid, het
moduleert spaarzaam, orkest en zangstemmen gaan bijna voortdurend samen, de
instrumentale kleur bepaalt zich overal tot het klassieke palet, en compositorisch
beschouwd, interesseert het geheel slechts zelden.
Behalve de krioelende, wemelende, flonkerende ouverture (een buitengewoon
moeilijk, veelgespeeld concertnummer), en behalve de dansen, die naderhand voor
Parijs en Petersburg als attractie werden toegevoegd, bevat de Verkochte Bruid ook
maar weinig van wat wij tegenwoordig (na Janatsjek, Martinu en andere min of meer
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folkloriserende componisten) verstaan onder Boheems, Tsjechisch of Slowaaks.
Later heeft Smetana zelf met een soort geringschatting op zijn Verkochte Bruid
neergekeken, er zich een beetje voor geschaamd en ik zou eer geneigd zijn hem
daarin gelijk te geven dan tegen te spreken. Telkens wanneer de vermoeienis der
eentonigheid begon op te duiken, hielpen de dansen daar dadelijk overheen. Het
eerste bedrijf wordt gered door de Polka. Uit een hoek van dramatische utiliteit
bezien, leek het me jammer, dat het tweede opent met de ‘Furiant’ in plaats van
ermee te eindigen. Het speet me insgelijks dat de amusante kermisvertoning van de
aanvang der derde acte niet terugkomt bij het slot, wat meer aangewezen en veel
effectvoller geweest zou zijn dan een traditionele finale met weerklanken uit
Beethoven's Fidelio.
Die drie intermezzi (Polka, Furiant en Circus) zijn door Françoise Adret ontworpen
in een vrolijke, lenige, jeugdige beweging, los, vrij, juist genoeg gestileerd zonder
schools te worden en nog geïmproviseerd te schijnen. Het Opera-Ballet heeft haar
instructies uitgevoerd met een naïef, natuurlijk brio, een echt volksfeestelijk élan
(zonder zweem van dressuur), en ik geloof dat deze behaaglijke fantasieën voor meer
dan de helft zullen bijdragen in een mogelijk succes van de Verkochte Bruid.
Het onderwerp is een beetje mager om het libretto te stofferen, van een komedie.
Nauwelijks een novelle. Men zou precies willen weten in hoeverre het ontleend werd
aan voormalige landelijke gebruiken om te kunnen uitmaken in hoeverre de regisseur
(Herbert Maisch) het werk onrecht deed door verschillende der voornaamste
personages en een ruim deel der handeling naar de operette te trekken en haar bekende
potsierlijkheden. Is het aannemelijk, dat welgezeten Boheemse boeren simpel genoeg
zijn om hun dierbaarste belangen, hun hof en hun dochter, in 't openbaar te laten
verkwanselen door een huwelijksmakelaar, die uitgedost is als een vroegere
aapjes-koetsier, wiens rode facie en waterige oogjes glimmen van de oude klare, en
wiens grappigheid draait om de borrelende geluiden ener diepe keel? Is het geloofbaar
dat de jonge vrijer bij elke gelegenheid met zijn meisje omspringt als een ruwe,
opschepperige snaak? Waarom moet zijn mededinger, die al stottert, zich op de koop
toe aanstellen als een sullige hansworst? Waarom sjokken de twee vaders daar aldoor
rond als versufte idioten, met hun lijvige paraplu's onder een hemel die gedurende
drie bedrijven wolkeloos azurig blijft? Waarom die verzameling van tot de draad
versleten kodderijen temidden van een frisse, jolige jeugd en op een achtergrond van
gezellige, sentimentele muziek? Enkel het treurend meisje dat zich versjacherd ziet,
maakt naast dat kwintet van verschimmelde moppentappers een uitzondering.
Om ons het hele repertoire op te dissen van aftandse flauwiteiten, hoefden wij geen
regisseur te laten komen uit Keulen. Dat hadden we zelf ook wel gekund. Ondertussen
wordt het tijd dat iemand die platte paadjes eens opharkt. Het zou de moeite waard
zijn te bewijzen, dat de Verkochte Bruid wel komischer zal werken als het ganse
geval een beetje ernstiger werd aangepakt, met minder dikke ironie, en minder
goedkope kortswijl.
Wanneer de regisseur zijn zangers africht op zoveel onmuzikale en belemmerende
bijkomstigheden, kan de stem niet meer beoordeeld worden naar vocale normen.
Wanneer de zangers daarenboven een tekst te zingen krijgen, die in kreupelheid en
nonsens alles overtreft wat ooit door opera-vertalers is uitgebroed, dan zwijgt de
criticus omdat hij gevaar loopt de executanten gebrekkigheden te verwijten, waaraan
niet te ontsnappen viel. Wie gaf opdracht tot zulk een vertaling en wie keurde haar
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goed? De schuld van een ongeoorloofd vergrijp ligt bij deze persoon, en zij verdient
straf.
De dirigent Alexander Krannhals heeft zeer degelijk gearbeid met zijn orkest.
Meer afwisseling in een te uniform brede slag zou het tempo en de articulatie der
rhythmen bevoordelen.

Symphonisch vuurwerk
De ‘Feste Romane’ van Ottorino Respighi zijn geschreven in 1928, de volle
honingmaan-tijd van het fascisme, toen iedereen het zo prachtig vond dat de treinen
daar eindelijk liepen volgens de uren van het spoorboekje. Het is onbekend of Respighi
(1879-1936) fascist is geweest - in de hogere muzikale kringen bekommerde men
zich niet om zulke kleine détails - maar hij had het kunnen zijn, en in ieder geval
heeft hij met grote, begerige teugen de lekkere zwijmellucht opgezogen van die
jubeldagen tot hij er stapel van werd. Zonder uit de toon te vallen hadden de ‘Feste
Romane’ kunnen sluiten en culmineren met ‘Giovinezza giovinezza’, gelijk de
‘Amsterdamse symphonie’ van Cornelis Dopper met Oranje boven. Wat weerhield
hem? Misschien een laatste restje van goede muzikale smaak. Of misschien is het
gewoonweg niet bij hem opgekomen.
Over het algemeen heeft het innerlijk wezen der componisten een lage, gladde
horizon, een eng en vlak gezichtsveld, een onnieuwsgierig, vadsig oog, en slechts
de grootsten maken een uitzondering op deze regel. Tussen Respighi en b.v.
Pirandello, Marinetti, of zelfs d'Annunzio, zijn geen termen van vergelijking aanwezig.
Geestelijk staat Respighi, die technisch een hele baas was, op het trapje der auteurs
die nooit iemand zal rekenen tot de kunst. De Feste Romane beginnen in een arena
van Nero, waar men de leeuwen en de tijgers vervaarlijk hoort brullen (echt als in
Artis bij het voederen der wilde beesten) en waar de martelaren een godvruchtig
gezang aanheffen (echt als in het koor van Hubert Cuypers). Dat gaat zo voort met
pelgrims die tijgen naar de Eeuwige Stad, met een wijn-feest, een jacht-tafereel, tot
we komen aan de festiviteiten van Nieuwjaar-Driekoningen waar alles hossend op
hol slaat in een mixtuur van de vulgairste banaliteiten en het reusachtigst lawaai. Het
publiek vindt dat zalig. Het breekt los in opgewonden ovaties. En er zijn natuurlijk
wel enkele draaglijke, fatsoenlijke passages in Feste Romane. Men houdt het ook
wel uit. Maar tegen 't slot voelden sommigen het toch als een gemis, dat de vrijheid
van uitfluiten ontbreekt in de concertzalen ener natie, die gemeenlijk zegt ‘het is een
aanfluiting’ om haar hoogste afkeer uit te drukken
Waarom Willem van Otterloo de ‘Feste Romane’ op het eerste van de programma's
zette welke hij dit seizoen zal dirigeren voor de censuur-recht bezittende en
uitoefenende Amsterdamse Kunstkring, bleef mij in alle opzichten duister. Nergens
ter wereld heeft het stuk van Respighi sinds vijf en twintig jaar kunnen wortelen,
ondanks zijn betrekkelijke knapheid en prettig, pittoresk geraas. Met zijn zeven
trompetten en twaalf man slagwerk is het bovendien een extra dure geschiedenis.
Dat pleegt een argument te zijn om componisten af te wimpelen, die zich veel zuiniger
wagen buiten de perken van het ‘gewone’ orkest. Dat voorwendsel verhindert zelfs
elke redelijke vooruitgang en ontwikkeling van de muziek. Waarom heeft het niet
gegolden voor een werk dat geen enkele intrinsieke waarde en geen enkele toekomst
heeft?
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Zulke bewaren blauw-blauw latend, mag erkend worden, dat Feste Romane door
het Residentie-Orkest gespeeld is met een verwonderlijke, eclatante virtuositeit. Het
schijnt me dat Van Otterloo zich bevindt in een gesteltenis van welke kwasi-organisch
iets opwekkends, iets magnetiserends uitgaat. Dit bleek ook bij tientallen passages
der symphonie van Franck, dikwijls verbluffend mooi en altijd spannend, ofschoon
hij op de twee architecturale hoogtepunten (slot eerste en slot derde deel) zijn doel
voorbijschoot. Ik wil niet beweren dat hij op 't ogenblik reeds evenveel k a n als Van
Beinum (voor later zal dat nog te bezien staan) maar stellig d o e t hij meer dan dit
jaar zijn Amsterdamse ambtgenoot.
Over de suite uit het ballet ‘Le chevalier errant’ van Jacques Ibert, die Eduard Flipse
hier introduceerde aan 't hoofd van het Concertgebouworkest, valt geen goed woord
te zeggen. De muziek, geschreven (evenals Ravel's Bolero) voor Ida Rubinstein, die
na de oorlog spoorloos verdwenen blijkt, is een mengelmoes van hetgeen zo door
het brein van een handig componist tolt die verlegen zit om een thema, - een dosis
Debussy, een vleugje Franck etc naast de ergerlijkste italianismen à la Mascagni, à
la Leoncavallo - en die niets in de hoorder achterlaat dan woeste leegte, gelijk
Respighi.
Zoals tegenwoordig onverschillig wat, behaalde ook dit nummer een van die
successen waarvoor men allengs bang zou worden omdat zij geen zin meer hebben,
het slechtste en het beste lonend met eendere gedevalueerde munt.
Toelichting:
Een lapsus liet mij vorige week schrijven dat er in het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen geen pijpenorgel is. De heer M.L. Deinum, namens het Gebouw,
wijst mij op deze vergissing. Hij voegt aan zijn mededeling toe, dat volgens Willem
van Otterloo het wel degelijk bestaande pijpenorgel (herhaalde malen gebruikt onder
Viotta, Monteux en andere dirigenten) niet meer beantwoordt aan de eisen die gesteld
worden door de derde symphonie van Saint-Saëns.
Van Otterloo's opinie over een instrument heeft gezag, dat spreekt vanzelf. Het
pijpenorgel van het Gebouw kan toevallige gebreken hebben, van huis uit of van
ouderdom.
Toegegeven. Maar naast de essentiële ondeugdelijkheden van het Hammond-orgel
zijn die gebreken als de splinter naast de balk, of op hun ergst als lood om oud ijzer,
en ook Van Otterloo moet dat bemerkt hebben.
Het geïncrimineerde feit blijft ondertussen een feit: Den Haag heeft geen geschikt
orgel in zijn ongeschikte concertzaal.

Een dirigent naast de muziek
Wij dachten hem kwijt te zijn, de beruchte helden-tenor, en zijn maat, de beruchte
helden-bariton, die in de opera zo lang, zo godsjammerlijk lang, alles geridiculiseerd
had wat consciëntieuze lieden verstonden onder kunst.
Meer dan honderd jaar had het geduurd om van dat baldadig standaardtype verlost
te worden, en eindelijk waren wij van hem af. Hij bestaat niet meer, nergens meer,
zelfs niet meer in de bioscoop, na overal getierd te hebben. En wie weten wil hoe
ongeduldig wij zijn geweest om hem te zien verdwijnen, herinnere zich het plaatje
van de suffisante meneer, die met de ene hand ten hemel geheven, de andere aan zijn
wijde boezem, met zwijmelende ogen die naar cherubijntjes lonken, wijdbeens en
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luidkeels, in kennelijke staat van vervoering een aria afsteekt voor zijn uitverkorene,
twintig aria's in twintig toonsoorten en altijd op dezelfde manier. Hij was een der
ergste producten van een pompeus Barok dat verging in bluf. Hij kon het niet
gebeteren zo kinderlijk verwaten te zijn, zo zelfvergenoegd, zo blind voor zijn eigen
onwerkelijkheid, zijn eigen leegheid en leugen. Met zijn geloof aan de schijn groeide
hij van jongsaf op, sinds generaties. Hij was geen bedrieger, ook niet als hij het leek.
Wat hij deed, meende hij niet kwaad. Er viel ook niets tegen te beginnen, want niets
had vat op hem. Men moest wachten tot hij bij gebrek aan belangstelling uitstierf.
Dit personnage uit de vergetelheid oprakelen zou geen zin hebben, wanneer die
tragicomische figuur niet de oplossing verschafte van de raadsels tegenover welke
wij opnieuw geplaatst werden door Josef Krips als dirigent van het
Concertgebouworkest.
Met zijn massieve gestalte, met zijn geagiteerde, drukke, opdringerige mimiek
verspert hij het ganse podium en bovendien de gespeelde compositie. Hij kan het
niet helpen dat zijn plastiek het beeld oproept van de montere, bazige waard ener
operette-herberg, die vanzelfsprekend heet Im weissen Rössl, en dat zijn silhouet
reeds symbolisch is geweest in oude jaargangen van Simplicissimus en
Kladderadatsch. Hij kan het niet helpen dat door zijn mimiek niet enkel de meest
elementaire aesthetica getart wordt, doch daarenboven de gemiddelde hoeveelheid
gezond verstand waarmee iedereen (volgens Descartes) begiftigd is. Hij heeft b.v.
de burleske gewoonte om in de meest ernstige situaties een melodische phrase te
presenteren (aan de violen, of aan de blazers) met de bevallige buiging van een ober,
die zijn gasten het menu aanbiedt en de wijnkaart, of als een cavalier uit de vorige
eeuw die zijn dame inviteert voor een dans. Even later zal hij met de linker hand de
heftigste, krampachtigste sidderingen uitvoeren als hing er het vreselijkste ongeluk
boven ons hoofd, of als woedde er in zijn borst een ijselijke hartstocht. Een poos
daarna zal hij de beide armen vrolijk losjes laten bungelen langs zijn imposante romp
alsof hij lustig wandelt, en nog een minuut verder richt hij de lieflijkste blikken naar
een visioen dat zich geregeld in de linker bovenhoek van de zaal vertoont, nooit eens
rechts omdat daar de bassen zitten, denk ik, of omdat hij zich zou hinderen met zijn
stok. Het hemelse gezicht breekt meestal af met een barse houw, met een driftig
neen-schuddende kop, met de trillend omhoog gebalde vuisten van iemand die in
wanhoop een eind eraan maken wil, en soms ook wel met een guitig en wuft gewuifd
adieu. Wat, muzikaal beschouwd, allemaal op hetzelfde neerkomt, en nergens mee
rijmt.
Aldus zijn de voornaamste toeren van de herrezen helden-tenor Krips, en hij past ze
systematisch toe op elke muziek die hij aanpakt. Gelijk diverse schoorsteengarnituren
en andere kamerornamenten uit de dagen van keizer Franz-Josef I hebben ze iets
ironisch-aandoenlijks en de eerste keer volgt men ze met een genadige glimlach.
Men moet ze niet te dikwijls zien. Al gauw worden ze groteske grimas, uitermate
geschikt voor een dorpse klucht, voor een sketch der Fratellini. Weldra beginnen ze
te kwellen als een obsessie, als een nachtmerrie.
‘Niemand behoeft ernaar te kijken’ zal de bewonderaar zeggen, die deze stijl
verdraagt. En dat is zonder twijfel waar, een der vele waarheden welke de deur dicht
doen. Doch het is niet gemakkelijk gedurende twee uren de ogen gesloten te houden
of naar beneden te wenden. En als Krips tussen de verschillende episodes der
Haydn-variaties van Brahms brede pauzes inlast, lange rustpozen die hij mimeert
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alsof er in 't onhoorbare nog wat gebeurt (een overgang welke Brahms vergat) dirigeert
Krips daar dan om gezien te worden of niet gezien?... zou Socrates gevraagd hebben,
als men hem zo'n probleem had voorgelegd. Het antwoord, dat eveneens de deur
dicht doet, kan niet anders luiden dan: Natuurlijk dirigeert hij om gezien te worden.
Hij afficheert het dubbel en dwars.
In laatste instantie echter, is alleen het resultaat beslissend. Daarom zal ik met een
korte omschrijving van de consequenties welke dat dirigeren meebrengt, deze analyse
besluiten van een zonderling paradoxaal geval.
Orkestraal en instrumentaal beoordeeld, zijn de resultaten van Krips' directie
gewoonlijk aanvaardbaar, dit wil zeggen niet slechter maar ook niet beter dan van
ieder die het vak kent, en Krips heeft alle tijd en alle gelegenheid gehad om het te
leren.
Compositorisch beoordeeld daarentegen, dit wil zeggen uit de specifieke
gezichtshoek van elke compositie, zijn de resultaten van Krips' directie verfoeilijk,
betreurenswaardig, vernietigend voor de muziek, verderfelijk voor het muzikale
instinct der hoorders, en zelfs met gesloten ogen waarneembaar. Want steeds met
zijn volle teutoonse zwaargewicht, en steeds met dezelfde primitieve, grove greep
stort Krips zich op het gedirigeerde werk, waarvan het eigenaardige karakter hem
totaal vreemd, totaal ontoegankelijk is, waarvan hij alle intonaties, alle verhoudingen
ontwricht, omdat zijn intellect nooit verder lezen kan dan de gegeven noten, omdat
hij nooit verder zal kunnen lezen dan zijn beperkt intellect en nog beperktere intuïtie
hem veroorloven, omdat hij nooit de compositie dirigeert doch steeds zichzelf, steeds
het eensoortig idee dat hij met de begrensde middelen van een mateloos egocentrisme
zich van een compositie vormen kan.
Het zou interessant zijn om per stembiljet te laten uitwijzen in hoeverre de betekenis
welke sommige begunstigers hem toekennen, door de hoorders bevestigd wordt.

Solisten
Twee nieuwe zangeressen zijn verschenen op het Amsterdamse podium: Heleen
Verkley, een sopraan met een overprachtige, zeer intens stralende hoogte; en Watty
Krap, een alt met ruime omvang in het bovenregister, en een klankrijke, voortreffelijk
dragende laagte. De basis van beide stemmen is uitstekend, en het muzikale begrip
van deugdelijke kwaliteit. Zij traden op in Verdi's Requiem. Nooit hoorde ik de
uiterst moeilijke, holle octaven van het Agnus Dei zo zuiver zingen en zo expressief.
Raadgeving is overbodig. Wanneer de omstandigheden medewerken zullen Heleen
Verkley en Watty Krap op eigen kracht kunstenaressen worden van de eerste soort.
Wij hebben dank te betuigen aan Theo van der Bijl, dirigent van het Hoofdstadkoor,
die deze zangeressen de kans schonk zich te openbaren. Bovendien waren zijn
opvatting en uitvoering van Verdi's meesterwerk zeer indrukwekkend van het begin
tot aan het einde. Terwijl ik hem daar zag werken met koor en orkest, overal
doeltreffend, overal het juiste accent, overal de beste afweging tussen vorm en inhoud,
tussen uiterlijk en innerlijk; overal een natuurlijke sympathisering met de geest der
muziek, vond ik het een waar ongeluk dat er voor zulk een uitmuntend musicus in
onze maatschappij geen passender functie is geweest dan het ambt van onderwijzer
op een school.
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Chris Scheffer zong de tenor en wederom heb ik de zeldzame waarde bewonderd
van zijn puur Italiaanse timbre. Hij zou allang wereldberoemd zijn, wanneer hij
geboren was in Engeland, Duitsland, Frankrijk, of elders, waar men gaven weet te
schatten en te exploiteren.
Waarschijnlijk van het ras Ginette Neveu is de ontluikende violiste Marie-Claude
Theuveny, uit Parijs, die met haar broer aan de piano sonaten gespeeld heeft van
Beethoven, Fauré, Debussy en Franck. Haar toon en haar mechaniek boeien door
een haast exclusief abstract verlangen naar rimpelloos technische volmaaktheid, die
zij bijna altijd bereikt. Verder dan deze grens, waar de eigenlijke mededeling begint,
komt zij nog niet. Vermoedelijk besloeg dat streven naar loutere gaafheid tot op
heden de meeste plaats in haar binnenste aandacht. Maar een zekere warmte van de
klank, en streling in sommige inflexies der melodie, welke nu nog onbewust zich
voordoen, duiden erop dat Marie-Claude ook voor het tweede gebied der muziek
geschikt is om de hoogste voorbeelden te volgen.
Een verwijding van de beslotenheid waarin zij bevangen schijnt, zal het snelst
geschieden, meen ik, door te wisselen van begeleider. Haar broer is ongetwijfeld een
bekwaam pianist, doch zijn artistiek geweten stelt hem niet dezelfde wetten (hij
knoeide af en toe vervaarlijk in Franck) en al bestond deze reden niet, een verandering
van reflexen en reacties zal de jonge violiste denkelijk gunstig beïnvloeden.
Het spectaculaire optreden van Jennie Tourel - zij had zich in rouw gestoken - als
vertolkster der Kindertotenlieder van Mahler, is aanmerkelijk geschaad door de
directie van Krips.
Ontegenzeglijk heeft Mahler verscheidene passages van deze liederen (welker
emouvante tekst niet gesmoord mag worden onder de orkestklank) gevaarlijk
geïnstrumenteerd, maar geenszins onmogelijk, en Mahler wist wat hij deed. Een
dirigent als Krips, die brutaal vrijpostig pleegt om te springen met de dynamische
aanwijzingen der componisten (zijn reproductie van Strauss' Don Juan was in dit
opzicht bepaald schennend en schandaliserend) had op die gevaren voor de stem
moeten letten. Dit evenwel komt niet in zijn kraam te pas, waar gewoonlijk herrie
heerst, en menigmaal werd de zangeres bedolven door de instrumenten. Anderdeels
zoekt hij zijn effecten in uiterst langzame tempi om plechtigheid te simuleren en
inkeer, waardoor hij met gelijke willekeur de taak der zangeres bemoeilijkt, en de
muziek benadeelt, die een wagneriaans dikke tongval krijgt welke haar niet voegt.
Wat voor nut heeft het om een zeer mooie, sensitieve stem te engageren, en haar
tot ieders desillusie te laten behandelen als quantité négligeable?
Geheel alleen, vereenzaamd op de onafzienbaar lijkende estrade der grote zaal van
het Concertgebouw, vulde Andrès Segovia de immense ruimte met zijn guitaar. Hij
had voor meer dan de helft een streng programma: Frescobaldi, Bach, diens bijna
onbekende tijdgenoot, de luitcomponist Silvius Leopold Weiss, en de huidige
Parijzenaar Alexander Tansman.
En zo toverachtig is zijn faam, zijn prestige: Segovia trok een paar duizend
hoorders, merendeels jeugd tussen de achttien en dertig, die als bij onderlinge afspraak
een onverbroken, en heimelijk gewijde stilte bouwden waar de gouden klanken (een
voor een hoorbaar) vielen als druppels water in kristallen schalen, als Chinese klokjes
in de luwe avond.
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Welk een uitdaging! Men moest de oren spitsen voor het opvangen van die tedere,
dromerige, delicate poëzie, en niet het zachtste ruisen van de snaren ging teloor.
Het merkwaardigst in dat diepe luisteren naar een dichterlijk getokkel, scheen mij
de aanwezigheid van zoveel jeugd. Welk een manifestatie van haar waarde en haar
weten!

Over een pianiste
Het liep heel vreemd. Want hoewel Jeannine Bonjean, een Belgische, begon met de
derde sonate van Brahms, die me alle lust ontnam tot verdere toenadering, bracht de
wonderlijke pianiste mij daarna zachtjes-aan in de onirische wereld van Hoffmann,
van Gérard de Nerval, Aloïsius Bertrand, Edgar Poe, Villiers de l'Isle-Adam,
Maeterlinck, André Breton, de dichters van het onbewuste, het surreële.
Gelijk deze auteurs ons geleerd hebben, moet men soms een lange tocht doen door
de straten om te ontdekken wat er achter de gewone dingen en achter onszelf
verborgen leeft, maar na enige oefening vindt men het overal, in verschillende graden
van duidelijkheid weliswaar, doch zonder mankeren, en altijd met een ruk van
voldoening.
Tot nu toe echter was het me nooit gelukt of vergund een bode uit dit aantrekkelijke
land in levende lijve te ontmoeten op een concertpodium, tegenover een piano. En
zeker die avond was ik op zulk een samentreffen niet voorbereid, in de bijna lege
Bachzaal, een zonderling zakelijk lokaal, dat men na veelvuldig bezoek nog steeds
geschikter zal achten voor commandokamer van een electrische centrale, aula van
een crematorium, badhuis, anatomisch laboratorium, etc., dan voor muziek. Met ons
vijftigen zaten wij in die kale, geometrische ruimte te wachten als op het perron van
een existentialistisch station waar nooit een trein meer passeert.
Hier moet ik eindelijk wel proberen een idee te geven van de onbekende pianiste en
haar spel: een jonge, blonde, rijzige vrouw, in eenvoudig witte japon, zonder mouwen,
zonder sierselen. Te struis voor een figuur uit Maeterlinck, te tenger voor een
personage van Ibsen. Ogen als van een standbeeld, en een gelaat als de ogen,
impassibel. De houding is passief, het lopen langzaam, alsof zij door het donker gaat.
Van het moment af dat zij naar de toetsen grijpt wordt de ganse gestalte bijna
bewegingloos. De armen verroeren nauwelijks, en niet meer dan nodig is om met de
klanken mee te zweven boven het klavier; maar zij doen niets, evenmin als de
schouders. Al het werk wordt verricht door de polsen en door de vingers, met een
minimum van energie-verbruik, met een maximum van effect.
Superieure methode en mechaniek, gereduceerd tot haar concreetste uitdrukking.
Alles is geconcentreerd op het hoorbare. In het zichtbare gebeurt zó weinig (zelfs de
polsen arbeiden haast onbemerkt), dat men zou zeggen een ideaal musiceer-apparaat,
in de vorm ener mooie pop, die door middel van electronische verbindingen contact
heeft met de toetsen, alleen van binnen-uit, door golven of stralen. Terwijl de vingers
over het klavier glijden in alle schakeringen van snelheid en kracht, blijft de rest van
het lichaam schijnbaar onbewogen. Zonder te verstarren. Zonder ook maar een ietsje
houterigheid of strakheid of machinerie te suggeren. Integendeel. Achter die
immobiliteit van 't lijf vermoedt men voortdurend een echt animale souplesse, de
elastische lenigheid van een dier dat met starende ogen zint op een sprong. Achter
die rustigheid voelde men onophoudelijk de gloeiing van een intelligente sensiviteit
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en van een waar menselijk sensualisme. Geen spoor van broeikas-achtigheid. Geen
spoor van kunstmatigheid. Geen spoor van ostentatie. Alles natuurlijk en in de vrije
lucht. Bij al die perfecties toch een tikje hulpeloos als een medium dat in trance gaat
of eruit ontwaakt. Zó inderdaad zou iemand kunnen spelen in hypnotische toestand,
- wanneer dat mogelijk was.
Aanvankelijk hield ik mij onzijdig tegenover de nieuwheid van deze ervaring, omdat
ik haar te onderzoeken had, te vergelijken, te taxeren. Daarbij kwam dat de sonate
van Brahms geen attractie op mij uitoefent. Het stuk is tegelijk incoherent en banaal,
meer gezocht en gewild dan organisch gegroeid, zonder interieure logica, te hooi en
te gras manoeuvrerend tussen opgeblazen sentimentaliteit en declamatorische heroiek.
Ook Jeannine Bonjean scheen moeite te hebben met het vinden ener spontane
verhouding, want verscheiden malen sloeg haar rechterhand mis in passages waar
niemand behoeft te struikelen.
Pas tijdens de eerste suite van Händel, de drie Polonaises van Wilhelm Friedemann
Bach, de Toccata op de koekoek van Bernardo Pasquini, werd mij geleidelijk het
begrip geopend voor de zeldzame instelling der vertolkster die zich zo weerloos door
de muziek laat bezoeken en overmeesteren. Doch omdat deze stukken, hoewel ze
merkwaardig zijn, toch weinig persoonlijks uitspreken en tot het ornamentele beperkt
blijven, geraakte ik niet verder dan neutrale waardering voor de enorme rijkdom ener
techniek, welke de hele gamma doorloopt der pianistische sonoriteiten, van de tederste
tot de hardste.
Wat mij tot volle gewaarwording bracht van haar wezen, was de zeer aangrijpend
menselijke toon die Jeannine Bonjean legde in de solistische melopee waarmee Ravel
het feestgedruis van castagnetten en tamboerijnen in zijn Alborado del gracioso
tweemaal onderbreekt en die hij daarna boven het gejoel laat uitzingen. Alle pianisten
hebben last met deze eenstemmige melodie, omdat zij op de plaats waar zij inzet
(onder dat plotseling verstommende gerinkel) eigenlijk ondefinieerbaar is. Men weet
niet wat men ervan of erbij moet ‘denken’. Maar Jeannine Bonjean ‘dacht’ niets,
volstrekt niets. Zij liet die melopee, waarvoor geen enkel adjectief past, en die daar
eensklaps uit de afgrond van de eeuwen, uit de afgrond van een gepassionneerd hart
komt opgedoken, zo maar door zich heen ritselen, alsof het gezang werkelijk oprees
uit een bodemloze kolk.
Nog veel onbeschrijflijker echter, als compositie en als vertolking, was de oriëntaalse
fantasie Islamey van Mily Alexejewitsj Balakirev.
Hoewel dit bizarre, roekeloze stuk ongeveer tachtig jaar oud is, werd er sinds niets
geschreven voor de piano dat zijn moeilijkheid overtreft, niets zelfs wat ze evenaart.
Precies gelijk zij de Polonaises aanvatte van de ‘Bach van Halle’, schijnbaar absent,
schijnbaar indifferent, somnambulistisch, liet Jeannine Bonjean zich tuimelen in de
phantasmagorische warreling van Balakirev's stuivende geluiden, en bij het razende
tempo dat zij nam, mislukte er geen noot.
Die contrasterende combinatie van uiterste impassibiliteit, uiterste virtuositeit en
uiterst sensitivisme leverde een muzikaal gebeuren waarvoor geen termen bestaan,
en dat men slechts zou kunnen aanduiden als ‘directe weergave’, in de betekenis
welke de surrealisten hechten aan direct schrift. De toegift, waarmee zij dankte voor
een aarzelend applaus, was even origineel, even ongelofelijk: een klein prélude van
Bach, dat men gewoonlijk kinderen laat studeren. Het kwam en ging als een korte
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droom die men soms heeft in vroege morgen, en die de ganse dag vervult met
liefelijkheid.
Het verwondert mij niet dat menig oor geen raad wist met deze onklasseerbare
sensaties. Terwijl ik het singuliere geval analyseerde, bekroop mij herhaaldelijk de
vraag of de verbeelding mij geen parten speelt. Neen, toch niet. Het was zo. De
nauwkeurige beschrijving ener unieke ondervinding. Natuurlijk zou men Jeannine
Bonjean zes- of zevenmaal moeten horen om te controleren of zij gelijk is, en gelijk
blijft aan zoals zij scheen. Wanneer zij dat bewijst, mag men haar houden voor een
phenomeen.

Pelléas et Mélisande
Wanneer ik mij herinnerde wat er in de partituur geschreven staat, moest ik af en toe
wel constateren dat van alle eisen die men zou willen stellen aan de opvoering van
een zeer nauwlettend meesterwerk als de Pelléas van Debussy, sommige onvervuld
waren. Maar dat deerde geen ogenblik het wezen dezer edele en bovenmate fijn
gematerialiseerde kunst, en vanaf de eerste klanken nam het geluid mij mee als de
golven ener zee, waarmee Baudelaire de muziek vergeleek in een magnifiek sonnet,
en tot aan de laatste tonen hield zij mij zwevend tussen hemel en aarde, temidden
van de vele wonderen naar welke de componist gestreefd had die haar maakte.
Deze buitengewone continuïteit in een lange aaneenschakeling van betoverende
gewaarwordingen hebben wij voornamelijk te danken aan de dirigent Charles Bruck,
en er ligt iets verdrietigs over de vermelding ener bewonderenswaardige prestatie,
nu hij sinds kort niet meer behoort tot de vaste medewerkers van de Ned. Opera.
Het viel onmiddellijk op dat Bruck even doeltreffend als Monteux uit wiens school
hij komt, en waarschijnlijk onder minder gunstige omstandigheden uitstekend heeft
gewerkt aan de ciselering van het orkest, aan de nuance, en nogmaals de nuance, en
steeds de nuance, gelijk de stijl van Debussy die onophoudelijk vergt, en de
doorzichtigheid, en de voortdurend wisselende accentuatie, en de onafgebroken
tegenwoordigheid met hart en ziel van de ganse menselijke persoon. Slechts bij
uitzondering en bij korte tussenpozen worden zulke attenties opgevorderd door de
kasstukken van het courante repertoire. In alle groepen der instrumenten bereikte
Bruck onder deze zeldzame, exigeante gezichtshoek prachtige resultaten, die dikwijls
als solistisch spel hogelijk konden worden gewaardeerd. Er was nog meer. Er was
ook het ene nodige. Van alle zorg voor duizendvoudige onderdelen leed de
levenwekkende oorsprong niet de geringste hinder. Alles ging vanzelf. Op die zee
van klank, bij goede wind, bij stijve bries, bij vliegende storm voelde men in zich
trillen ‘al de passies van het schip’, meegesleurd in de convulsies van de orkaan, of
wiegend over de grote spiegel van de ontzaglijke diepte. Men kon zich laten deinen,
als de dichter dezer verzen.
Onze gereedheid tot medetrilling werd in de tweede plaats vergemakkelijkt door de
tekst, waaruit de muziek ontsproot en waarmee zij sindsdien onafscheidelijk bleef
vervlochten.
Stellig werd er na Aeschylos, Sophocles en Euripides (die opera-componisten
waren wier muziek verloren raakte) geen libretto geschreven of gecomponeerd dat
in alle opzichten zo absoluut volmaakt is als Pelléas et Mélisande van Maeterlinck.
Het onderwerp van het drama (een jongeman op wie de onschuldig schuldige vrouw
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verlieft van zijn oudere broer, die hem doodt in een aanval van jaloerse razernij) is
eenvoudig, bevattelijk, en (alvorens Freud verscheen) even doortrokken van
‘Freudiaanse’ allegorieën als Oedipus. De dramatisering van het gegeven is tevens
boeiend en pakkend, realistisch en mythologisch, openlijk en geheim, en ontplooit
zich in een gestadig crescendo naar een aangrijpende climax, oplossend in een niet
minder poignante anti-climax. Bijna elk der woorden van de tekst (in het helderste
en beste proza) kan een dubbele zin hebben, die men niet hoeft te bemerken, doch
waarvan zowel de gewone als de verborgen betekenissen even sterke resonanties
wekken in de intellectuele als in de sensibele regioon van ons waarnemingsvermogen.
Elk dezer beide aspecten van de wereld en van het leven, van hun heerlijkheid en
van hun kwetsbaarheid, is in gelijke mate ontroerend, ontstellend, vermurwend, en
voor elkeen toegankelijk, voor zover ieders horizon reikt. Het is merkwaardig dat
deze tweevoudige visie een musicus nodig had om ten volle aanschouwelijk te
worden, en een geheel nieuwe muziek om die dagelijkse mengeling van vreugde en
bedreiging, van verrukking en mededogen, handtastelijk voelbaar te maken. In de
eerste jaren onzer eeuw. Op de vooravond van de eerste catastrofe.
Niet alleen de instrumentale klank maar ook deze merveilleuze tekst was bij de
opvoering der Ned. Opera met een toegewijde aandacht verzorgd. Behalve gedurende
vluchtige momenten, waar de regisseur een zanger te ver in de achtergrond van het
toneel gezet had, was elke syllabe steeds duidelijk verstaanbaar, en ook hierom
verdient Charles Bruck, die het orkest overal zuiver wist af te stemmen op het woord,
de grootste lof, want zulk een altruïstische omzichtigheid, ofschoon noodzakelijk in
de Opera, ontmoet men onder de dirigenten zelden. En het is meer dan waarschijnlijk,
dat van een zanger die goed verstaan wordt ook het spel begrijpelijker, en dus beter
zal schijnen.
De twee bassen van Siemen Jongsma en Guus Hoekman waren een verrassing,
welke niemand ooit zal hebben durven verhopen, misschien zelfs niet hun regisseur
Johan de Meester, of hun repetitor Cor Olthuis, omdat niemand hen ooit zag in rollen
die zo zwaar zijn en zo overtuigend werden gezongen. Met Frans Vroons en Anny
Delorie kon men zich te voren zekerder achten dan met Greet Koeman, maar haar
sopraan, hoewel in een onvermoed emplooi, evenaarde de tenor en de alt. Nelly
Duval, als kleine jongen, was zo uitmuntend, dat het mij speet het tafereel van de
herder met zijn schapen die in de schemering naar hun ‘eindelijken stal’ trekken,
wederom naar oud gebruik, gecoupeerd te zien, ofschoon het als vóórbereiding tot
de laatste afspraak der geliefden, en bovendien als contrast, eigenlijk niet gemist kan
worden en daarenboven nog als meesterstukje in een meesterwerk, weergaloos is
van uitdrukking der stilte.
Naar men bespeurd zal hebben, zijn alle medewerkers (op Charles Bruck na)
Nederlanders. Eveneens Gerard Hordijk die in voortreffelijk afgewogen harmonie
met de muziek decors ontwierp van een grijs-blauw-groene tonaliteit met varianten
van paars, rood en geel voor de costuums.
Het gerucht loopt, dat deze opvoering, die de Ned. Opera tot eer strekt, slechts
berekend zou zijn voor een serie van vier voorstellingen, omdat zij bij de huidige
smaak van het publiek niet kan renderen. Er is tijd genoeg om commentaar te leveren
op een bedenkelijk symtoom in onze muziekbeoefening, als dat praatje waarheid
blijkt.
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Muziek en geweld
Vooral sinds de tweede wereldoorlog bemerkt men bij de muziekvertolkers van alle
landen de bizarre neiging om de emotieve vonk te willen laten springen door
opdrijvingen van de intonatie die gewoonlijk zich uiten in geweld. Het piano en
pianissimo zijn bezig te verdwijnen, en wanneer ze bij toeval nog gebruikt worden,
hebben zij een bedoeling van spanning en gespitstheid, waardoor zij wederom
optreden als factor van kracht. Te beginnen bij het mezzo-forte wordt elk dynamisch
teken vermeerderd tot het dubbele of driedubbele der vroegere kwantiteit. Het gehele
klankspectrum is als 't ware verschoven naar een richting van hogere trilling en
scherpere kleur.
Plaats en tijd waar dit zonderlinge verschijnsel zich de eerste maal vertoonde,
vallen niet meer te achterhalen, want tot nu toe, zover ik weet, werd het nergens
gedefinieerd, ofschoon het zich overal voordoet, en in alle afdelingen der muzikale
reproductie, bij dirigenten, vocalisten, pianisten en overige bespelers van een houten
of koperen instrument. Ook de aanleiding en de oorzaak er van zijn onbekend.
Vluchtig bezien zou men die megafonische tendens willen verklaren als een
consequentie van de gedurige vergroting der concertzalen, vooral in Amerika. Maar
bij verdere overweging laat deze uitleg onvoldaan. Want niet enkel het volumen van
de klank dijde aanmerkelijk uit. Ook de accenten waarmee het geluid wordt
voortgebracht verhevigden in dezelfde verhouding als de klank, misschien zelfs
sterker, en voornamelijk in de lijn van het krampachtige, het verbetene, het
stuiptrekkende, het schokkende, het prikkelende, het ophitsende, en gelijksoortige
lichamelijke sensaties van affectieve uitvloeisels.
Het gesignaleerde phaenomeen is dus van inwendige oorsprong. Het behoort tot de
orde van de psychologie of de neurologie, en al zijn eigenschappen kunnen wij
verzamelen onder de noemer onrust. Juist deze bijzonderheid maakt het feit
belangwekkend en raadselachtig als verschijnsel. Hoe nader men het bekijkt hoe
minder het gerangschikt kan worden onder de diverse karakteristieken van het
hedendaagse leven. Die algemene uitzetting en aanzwelling van het muzikale volumen
en zijn accenten vallen niet te vergelijken met enige andere manifestatie in de overige
actuele kunsten. De analogieën van kleur, beweging, rhythme tussen schilder, dichter,
dramaturg en muziekvertolker van onze dagen zijn slechts schijnbaar en bezitten
geen enkel wezenlijk punt van overeenkomst.
Bedenk immers dat de reproductieve musicus niet uitsluitend vertoeft en verkeert
in het heden (hij is daar slechts zelden, bij hoge uitzondering, en over zijn eventuele
bezetenheden zou ik mij daar geenszins te verbazen hebben), maar dat hij verreweg
het ruimste deel van zijn bestaan doorbrengt in het verleden. Bedenk dan nog even
dat hij zijn zienswijze, liever gezegd zijn hoorwijze, welke ontwijfelbaar modern is,
en die een modern componist zou moeten bewonderen en waarderen, niet enkel
oplegt aan sedert kort gestorven componisten, doch zonder onderscheid en zonder
het geringste verschil aan alle vroegere meesters der muziek. Hij dringt deze meesters
intonaties op, en contrasten van intonaties, die wij in een modern werk zeer
gemakkelijk zouden begrijpen en accepteren, omdat zij ons als dagelijkse reactie en
reflex op een onveilig leven gemeenzaam werden, maar die voor een Scarlatti, een
Bach, een Haydn, een Mozart, een Schubert, voor een Beethoven, Chopin, Schumann,
Liszt, Berlioz, Wagner, Brahms, en zelfs Richard Strauss of Strawinsky onbestaanbaar
zijn, en des te minder denkbaar naar mate de muziek, waarin de vertolker hedendaagse
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aandoeningen overstort, verder terugligt in vervlogen tijden. Het gehele zijn der
toenmalige wereld, en de gehele situatie van de componist in die toenmalige wereld
maakte het ondervinden, het verzinnen, het neerschrijven van onze tegenwoordige
gespannenheden volstrekt onmogelijk. Als een der vroegere meesters ook maar een
deel had kunnen dromen van de paroxistische gevoelens welke moderne vertolkers
hun toevoegen, zouden zij totaal andere middelen (zowel technische als instrumentale)
hebben moeten aanwenden om dergelijke extreme sensaties tot equivalente
uitdrukking te brengen en een minimum evenwicht, waarschijnlijkheid en
geloofwaardigheid in de uitdrukking te bewerkstelligen. Onder de oude componisten
is er niet een die concordeert met de hoorwijze van een huidige reproducent. Hij
verwringt hen. Hij rukt hen uit hun evenwicht. Om de simpele reden dat wel een
forte, een fortissimo kan worden uitgedijd in de richting der vermeerdering, doch
geen enkel pianissimo, met het onvermijdelijke gevolg dat alle dynamische
verbindingen verbroken worden, dat de ganse architectonische lijn uit het lood komt
te hangen. Men kan echter deze eigenzinnige tolken geen barbaren noemen, geen
ignoranten, ofschoon zij zich gedragen alsof. Want ook al zouden sommigen hun
vreemde hoorwijze opzettelijk simuleren, zij past bij het uiterlijk en innerlijk geluid
van deze eeuw, en overal, haast bij iedereen vindt zij rechtstreeks weerklank. Zijn
die tolken voorlopers, voorspellers, en in welke zin? Ik weet het niet. Ik zie geen
aanknoping en geen houvast voor een redelijk antwoord. Tot vandaag toe is er zelfs
door moderne componisten maar weinig geschreven dat correspondeert met de
psychische gesteltenis en oriëntatie van die vertolkers.
Reeds dikwijls heeft dat probleem der frenetieken mij geïntrigeerd, maar nooit even
langdurig en sterk als bij Aldo Mancinelli, een pianist uit Italië. Misschien omdat
het mechanisme van zijn spel dermate onstoorbaar loopt, zo licht, zo helder
transparant, dat men het vergeet, en op zoek gaat naar de gedachte die daar beweging
wordt. Opeens begreep ik hoe buitensporig fantastisch het eigenlijk is om iemand
door de tovertuinen der muziek te zien rondwandelen met de excessieve instincten
en zintuigen van een Othello, een King Lear, een Macbeth, en waarschijnlijk zonder
te beseffen vanwaar of waarheen hem zijn furie, zijn wildheid drijft, want hij is jong.
Uit alles wat hij aanroert, schiet een harde, felle vlam, koud als de glans in het oog
van een roofdier. Bach (Toccata in d), Chopin (laatste sonate), Beethoven
(Appassionata) zijn tot dan toe bedaarde, kleine mannetjes geweest die hij zal
herscheppen naar een gelijkenis van zichzelf met een mimiek en een dictie van
getergde kolossen. Wat zou ik er voor gegeven hebben, als het vuur dat sproeide ook
warmte verwekt had! Maar het verkilde, het verijsde. Waarom? Kan geweld, wanneer
het een bepaalde graad van verergering bereikt, geen suggesties meer oproepen van
de beminnelijkheid, van de liefde waarmee Bach, Chopin, Beethoven, voor een zeer
groot deel althans, hun werken vervuld hebben? Is geweld, dat stijgt tot een zekere
bitterheid, of dat in zijn kiem reeds een zekere verbetenheid bevat, wellicht
incompatibel, grondig onverenigbaar met zijn tegendeel, de tederheid, de zachtheid,
en ook de vreugde, het constructieve enthousiasme, waaraan de meesters van voorheen
ontegenzeggelijk een zeer groot deel hunner muziek ontleend hebben? Er is een graad
waar geweld automatisch overslaat in razernij en waanzin. Bij elke reproductie van
elke meester zal dat kritieke stadium verschillend liggen. Maar ik geloof alle reden
te hebben om te vermoeden dat in dit onvermijdelijk transformatie-proces de oorzaak
te vinden is van de onlust en weerwil die de donderaars en hameraars ten slotte
achterlaten.
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Bij de mentaliteit en het ontketende temperament van Aldo Mancinelli paste slechts
de Zevende Sonate van Serge Prokofjev. Zij is gecomponeerd in 1943, door een
eenzaam musicus te midden van een zwarte, eindeloze nacht vol gruwelijke
gedrochten, een ontsteld musicus, die hopeloos de kracht nog ontwikkelt om de
duizend demonen van zijn brein te temmen. Het eerste en het derde deel dezer Sonate
zijn enkel begrijpbaar als tweevoudige, reusachtig climaxerende poging tot magische
bezwering. Daartussen de weke elegie van een andante caloroso, een moment van
kalmte en stilte, om op adem te komen. Zal ooit een zelfde executant van dat eerste
uiterste ogenblikkelijk kunnen overschakelen naar beide andere uitersten? Zal het
ooit een hoorder lukken? Ik twijfel er aan. In de rust schenen wij onze tijd te verliezen.
En ondanks dat was die woeste tocht door het pandemonium ener hel onuitsprekelijk
hallucinerend.
Het merkwaardigste is misschien nog dat deze verschijnselen niets te maken hebben
met romantiek of neo-romantiek, maar zuiver realisme zijn, authentieke menselijke
werkelijkheid. Het type Mancinelli is reeds in talrijke exemplaren onder ons
vertegenwoordigd, en gewis zal het zich verder vermenigvuldigen. Zij stellen méér
dan een probleem. Een raadsel, duisterder dan de vragen der sfinx van Thebe.

De Solisten
In November zijn hier een enorm aantal concerten gegeven (minstens een per avond)
die zowat van alles waren, behalve slecht en onbelangrijk. Van de een of andere kant
bekeken zou er over ieder een boom kunnen worden opgezet, in alle soorten en
afmetingen.
De twee clavecimbel-spelers b.v., die wij daags na elkaar hoorden, bieden alleen
reeds door hun manier van spelen, en daargelaten dus hun zeer verschillend
instrument, een uitstekende aanleiding voor een nuttige beschouwing over de natuur
en het wezen van de clavecimbel.
Zoals men weet, worden de snaren van dit in onbruik geraakte achttiende-eeuws
speeltuig niet aangeslagen (gelijk op de piano) doch getokkeld, en zij kunnen
bovendien met behulp van registers (gelijk op het orgel) aanmerkelijk van klank
veranderen, welks wisselingen echter door de componist nergens zijn aangeduid. De
eerste nu, onze landgenoot Gustav M. Leonhardt, die Bachs Goldberg-variaties
voordroeg, (geschreven als tijdverdrijf voor de slapeloze nachten van een diplomaat)
registreerde zeer spaarzaam, bijna eenkleurig, de tweede daarentegen, de Italiaan
Ruggero Gerlin, die een bloemlezing gaf uit het toenmalige internationale repertoire,
registreerde tamelijk overvloedig en sprekend polychroom. Zo hoorden wij van de
eerste een werk van Bach als zwart-en-wit tekening, van de ander een Franse suite
van Bach, muziek van dezelfde orde, (tijdverdrijf) als schilderij. Mijn persoonlijke
voorkeur gaat uit naar de visie van de Italiaan, doch ik ben geen specialist in deze
kwestie en heb geen argumenten om mijn opinie te staven, uitgezonderd de
Socratische vraag: Zijn er registers op een clavecimbel om gebruikt te worden of om
niet gebruikt te worden?
Maar ik zou niet gaarne dwalen. Hebben de gespecialiseerde musicologen dit
probleem reeds aangesneden? Wat weten zij precies omtrent de clavecimbel waarvan
Bach zich bediende, of de grote Couperin, en waarvoor deze schreven? Ook qua
sonoriteit verschilden de instrumenten der beide executanten aanzienlijk. Die van
Leonhardt (Engels fabrikaat) was ongeveer de helft zwakker dan die van Gerlin, uit

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

een Franse fabriek. De sonoriteit, spichtig bij de een, royaal ruisend bij de ander
(hoewel zijn mechaniek mij niet in orde scheen) toonde zulke frappante
tegenstellingen, dat men onvermijdelijk genoopt was tot een keus. Ofschoon de
Italiaan mij het coloristisch element soms te sterk onderstreepte, helde mijn voorkeur
wederom over naar hem. Wat er uit zijn clavecimbel komt, heeft een levendiger, een
warmer, een minder abstracte, minder museumachtige allure. Wie van beide, overigens
even eminente, kunstenaars heeft op historische basis het meest juiste inzicht? Er
waren toen geen concertzalen. Er waren slechts aristocratische, patricische salons
waar gemusiceerd werd. Zonder twijfel waren er ook burgerlijke huiskamers, maar
men moet zich deze niet verbeelden in de nauwe afmetingen van onze tijd, en zeker
niet voornamelijk naar hen regelde het innerlijk oor der componisten de klank. Ik
doe echter geen uitspraak. Ik stel slechts een probleem, dat een definitieve oplossing
vraagt. Zowel voor ons intellect als voor onze intuïtie is het wenselijk, dat er aan de
anarchie van de clavecimbel-beoefening een einde komt, vooral nu, terwijl de
herleving van dit fantasierijke instrument zienderogen vorderingen maakt.
De Canadese bariton Bruce Boyce behoort op eigen manier tot het type geweldenaars,
dat ik vorige week beschreef. Zijn rijzige gestalte, zijn brede borstkas openbaren
onmiddellijk iemand, die zich niet op zijn gemak voelt wanneer hij moet fluisteren,
en inderdaad klinken alle zachte intonaties bij hem gedwongen, onredzaam, bijna
toonloos, onvast, als aanlopen naar zijn natuurlijke geluid, dat op volle kracht klokken
en bazuinen evenaart.
Omdat een componist (en een dichter) dikwijls in stille stemmingen hun innigste
bekentenissen doen, spreken bij Boyce juist deze momenten nooit aan, en omdat
deswege geen enkele der komende uitbarstingen bevattelijk wordt voorbereid, noch
begrijpbaar afebt, onthutsen en verbazen die explosies zonder te treffen. Ziedaar de
oorzaak waarom een superbe klank de mensen ten slotte onbewogen laat. De God
van Boyce is alleen maar in de storm en niet in de zefier. Voor de helft bleef hij onaf.
Naast dat gebrek is zijn manie om van ieder lied een genre-stukje te maken, en zelfs
het ernstigste, met behoud van alle pathos, naar de humoreske te trekken, een
bijkomstigheid, die een kleine cursus in de aesthetiek zou kunnen verhelpen.
Ook de Oostenrijkse violist Wolfgang Schneiderhan, en de Nederlandse pianist Jan
Kruyt moeten gerangschikt worden onder de categorie der frenetieken, de
geprikkelden, de vertolkers der exacerbatie en exasperatie. De techniek van de violist
is onberispelijk feilloos en als zodanig bewonderenswaardig. Maar in het hele concert
van Brahms, dat hij speelde onder leiding van Krips, heeft hij geen enkel pianissimo,
geen enkel piano, misschien niet eens een enkel mezzo-forte aangestreken, en de
bewering dat die tekens ontbreken bij Brahms, of dat hij die nuances kan missen, zal
iedereen verwerpen als leugen en nonsens. Op de duur leek de geforceerde toon van
Schneiderhan hoe langer hoe zoutiger, snerpender en schriller te worden. Dat was
niet het ergste. Doch waar gaan wij heen als wij niet slechts zonder protest, maar
onder toejuichingen, reproducties aanvaarden die het schrift van een componist niet
minder naar de letter dan naar de geest vervalsen en verminken?
In de mechaniek van de jonge Hollandse pianist is menige onregelmatigheid,
menige ontoereikendheid nog niet weggewerkt. Ongetwijfeld weet hij dit zelf. Ik
zou dan ook zwijgend zijn ontwikkeling afwachten (hij heeft gaven) wanneer hij
geen leraar was aan het Conservatorium, en wanneer hij een argeloos beminnelijk
jeugdwerk van Beethoven (de 2e sonate) niet misbruikt had in de trant van ‘Beethoven
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als tronende Zeus’, het heroïsche en lelijke beeldhouwsel in veelkleurig marmer van
Max Klinger. Wie lust voelt om iets nieuws te willen, moet het daar niet zoeken, en
onderwijl een grommende zee van Debussy (Ce qu'a vu le vent d'Ouest) en de
grimmige Allegro barbaro van Bartok laten dansen als een beer op sokken.
Ofschoon premières en alle hedendaagse muziek in princiep preferabel zijn, hebben
wij te betreuren dat de brillante virtuoos en artiest Clifford Curzon enkel optrad met
het tweede piano-concert van Alan Rawsthorne, geschreven voor het Britse Festival
van 1951. Zó evident was het op eerste horen, dat er over minder dan vijf jaren geen
sprake meer zal zijn van deze compositie, hoewel zij verdedigd wordt door de
uitmuntendste vertolker. Maar werkelijk, zij is te arm van vinding. En ik hoop slechts
dat die armoede vrijwillig is, gelijk bij sommige monniken, dan heeft de auteur onder
deze gezichtshoek ten minste zijn verdienste. Zeker ben ik er niet van. Want
Rawsthorne probeerde zichtbaar het weinige wat hem inviel met grote inspanning
te variëren, te verfraaien, interessant te maken, zelfs gezellig, doch het lukte hem
niet, en het enige resultaat dat hij bij mij bereikte, was een hernieuwde hekel aan het
procédé der ‘kiem-cel’, die al zoveel componisten ten verderve bracht.
Barbara Hesse-Bukowska, de gevierde laureate van een pianistenwedstrijd te
Warschau, heeft een zeer mooie toon, melodieus in alle nuances over het ganse
klavier, en een zeldzame vaardigheid van handen op de toetsen, van voeten op de
drie pedalen. Waarom voegt zij bij zo goede eigenschappen een overbodige welke
ontoelaatbaar is? Waarom respecteert zij niet de tekst van Chopin, die daarin zeer
strikt was, zeer nauwlettend en intransigent? Wie blies haar b.v. het onzalige idee in
om de reprise van de treurmars fortissimo te nemen in plaats van piano (zacht), gelijk
voorgeschreven staat, en ten behoeve dezer gril de bas te verdubbelen? Om de finale
in plaats van sotto voce (gedempte stem) luidruchtig in te zetten en rommelig? Ik
werd schuw en geremd wegens dergelijke vrijpostigheden, voortspruitend uit
vooropgestelde bedoelingen welke niet gerechtvaardigd kunnen worden door de tekst
en daarom, juist daarom, niet realiseerbaar zijn.
In dit opzicht zou ik de meeste vertolkers willen wijzen op de lessen die uitgaan
van Clara Haskil. Ook zij heeft een techniek om alles te wagen, en daarbij een
levendigheid van fantasie om alles te durven. Maar wanneer zij een compositie
benadert heeft zij geen vooringenomen houding of plan. Zij krijgt contact ermee via
de noten zelf. Zij vereenzelvigt zich met de gemoedstoestand waarin de auteur zich
bevond toen hij zijn werk concipieerde. Meer is niet nodig. Als een ideaal jong meisje
(het volmaakste der resonans-apparaten die een componist dromen kan) laat zij de
muziek over zich komen van Bach, Schumann, Mozart, Beethoven. Wat kan men
voor alle meesters, en tegenover alle dingen, meer en beter verlangen, dan de getrouwe
weerklank van een open, onbevangen hart?
De liederenzangeressen, die ik hoorde (Josephine Vadala, uit Amerika, Bettina Brahn,
uit Zwitserland, en Dora van Doorn-Lindeman) hebben ieder voor zich een goede
stem, maar geen der drie reikte uit boven het didactische. Ik wil hiermee zeggen, dat
zij precies weten wat een ontroering is en hoe zij bewerkstelligd wordt. Het lukt haar
ook de hoorder te overtuigen dat zij deze kennis bezitten. Maar het lukt haar nog niet
om boven de intellectuele toeleg uit te stijgen en zich met de ontroering zelf te
assimileren, zodat zij werkende werkelijkheid wordt. Dat is even gemakkelijk als
moeilijk. Ieder hunner kan het. De eerste kwam er het dichtst bij in Mahler, de tweede
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in La Flûte enchantée van Ravel, de derde in Purcell. Geen der drie echter had haar
programma voldoende gezuiverd van ondeugdelijkheden om een gesteltenis van
verrukking te bevorderen en te handhaven.
Dit is eveneens een kunst. Omdat Noémie Perugia ze voortreffelijk verstaat, speet
het me des te meer haar concert te hebben moeten missen. Een betrouwbaar oorgetuige
zei me dat Perugia waarlijk indrukwekkend was, met een onprijsbare begeleiding
van Henkemans, en ik had geen moeite deze woorden te geloven.

Een concert, een symbool
Reeds lang lag mij de wens op het hart om iets te zeggen over de voordracht, de
opvatting en de opvoering van Beethovens Vioolconcert. Doch de moed ontbrak me,
omdat ik te voren al wist met mijn opinie weer alleen te staan, er niemand voor te
zullen kunnen winnen, laat staan interesseren, en hoe meer men zich gaandeweg
rekenschap geeft van steeds te praten voor dovemans oren, hoe minder lust men
langzamerhand overhoudt om het nog eens te proberen. Gelijk alle kwesties echter,
is ook deze internationaal, intercontinentaal (de aarde werd een provincie) en toen
ik zag dat de zeer gerenommeerde Franse musicoloog Marc Pincherle in het jongste
nummer van Les Nouvelles littéraires het onderwerp aanroert dat mij sinds zo vele
jaren verlokt en uitdaagt, kreeg ik eindelijk opnieuw de lust om wat te ondernemen.
Met z'n tweeën voelt men zich altijd een beetje veiliger in het donkere bos, zoals
Dante het leven noemde.
De zaak komt hierop neer, dat sedert 27 Mei 1844, toen de destijds 13-jarige Joseph
Joachim onder leiding van Mendelssohn voor 't eerst Beethovens Vioolconcert speelde
te Londen, en toen dit meesterstuk voor de eerste keer na zijn ontstaan - in 1806 succes had, de voordracht ervan niet meer veranderd is, wijl zij, onder invloed van
verkeerde ideeën omtrent de componist en zijn werk, tot de dag van heden werd
opgelegd aan alle virtuozen van de ganse wereld als een wet van Meden en Perzen
waaraan geen sterveling zou kunnen tornen zonder zich met de ergste banvloeken
te zien uitgestoten.
Die voordracht kan gekarakteriseerd worden in de volgende termen: Plechtig, met
een voortdurende ondergrond van wijding, en in een stemming van het diepste ontzag,
alsof het een boodschap betrof uit de allerhoogste regionen, die wij hebben te
ontvangen met passende eerbied. Een verkondiging welke ons weliswaar niet gebracht
wordt zonder sentiment, doch waarin elke direct-menselijke, direct-persoonlijke
gevoeligheid als een soort bezoedeling moet worden vermeden, zelfs eruit verdreven,
wanneer zulk een onreine bekoring zich ooit mocht voordoen. Dus zo Apollinisch
als een buiten iedere werkelijkheid vertoevende filosoof zich de ideale Apollo droomt
(geheel vergetend hoe Apollo was) en zo academisch als een van elke fantasie
verstoken professor zich het academisme verbeeldt: Eens en voor altijd. Per omnia
saecula saeculorum. Voor alle eeuwen van eeuwen geldig als een gebod.
Al ware deze voorstelling van Beethovens Vioolconcert ten naaste bij exact
(waarvoor geen enkel bewijs kan worden aangevoerd), dan zou daarin nog geen
reden kunnen liggen om haar te bestendigen in de onveranderlijke vorm van een
dogma. Maar zij is in flagrante tegenspraak met historische gegevens, welke door
iedereen, aan wie de biografie van Beethoven en de omstandigheden waaronder het
concert ontstond enigszins bekend zijn, op de overtuigendste wijze kunnen worden
gereconstrueerd.
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In tegenstelling met de meeste zijner grote werken schreef Beethoven het Vioolconcert
niet langzaam en bedachtzaam, doch haastig en voor de vuist weg. Men kan deze
mededeling vinden in het vierde deel der Pianoforte-Schule van Karl Czerny, die
drie jaar zijn leerling was en met wie Beethoven steeds vriendschappelijke
betrekkingen onderhield. Hij componeerde het concert voor zekere Franz Clement
(geb. 1780) die wonderkind geweest was, die de première ervan gaf, en aan wie het
stuk in eerste instantie (getuige het manuscript) werd opgedragen onder de niet van
humor ontblote tweetalige bewoordingen: ‘Concerto par Clemenza pour Clement,
primo Violino e Direttore al Theatro a Vienne, dal L. v. Bthvn, 1806.’ Volgens de
berichten speelde die Clement het concert, dat pas af was, van het blad, zonder
voorafgaande repetitie, op Dinsdag 23 Dec. van hetzelfde jaar. Dit is niet onmogelijk
wat het orkest betreft. Het is evenwel meer dan waarschijnlijk dat Clement de
solo-partij (die zogenaamd ‘tegen de viool’ geschreven heet) te voren gezien heeft.
Maar behalve door een sfeer van improvisatie onderscheidde deze eerste uitvoering
zich door een andere zeer merkwaardige en buitengewoon typerende bijzonderheid.
Het programma van diezelfde uitvoering vermeldde een ‘Sonate op een enkele snaar’
van Clements eigen maaksel, welke hij zou spelen met de viool onderste-boven.
Deze vriend van Beethoven is stellig geen snoever, geen windbuil geweest, maar in
ieder geval een zonderlinge en amusante sprinkhaan.
Men kan uit zulke karakteristieke détails niet enkel het geestelijke klimaat afleiden
waarin die première van het Vioolconcert plaats vond, doch eveneens van de
psychologische gesteltenis waarin het gecomponeerd werd. Dat Beethoven zelf zijn
Vioolconcert geenszins bedoelde als een statig en hemelhoog verheven gewrocht,
blijkt ten overvloede en ten duidelijkste nog hieruit, dat hij om louter commerciële
redenen, op verzoek van Muzio Clementi, die hem een klavier-concert vroeg voor
een Engelse uitgever, een jaar later het Viool-concert door een onbekende liet
arrangeren voor de piano, en zijn persoonlijke medewerking aan deze zetting beperkte
tot enkele schetsmatige aanduidingen in de linkerhand.
Dergelijke fantasievolle, zigeunerachtige, ja jazzbandachtige praktijken
verminderen in geen enkel opzicht de intrinsieke waarde van dat meesterstuk. Maar
zij druisen vierkant in tegen de pontifiërende zwaarwichtigheid waaronder het sinds
weldra een eeuw verstart, en laten de vertolker een ruime marge van vrijheid, die
hem door niemand kan worden betwist. Om de expressieve inhoud der muziek in
overeenstemming te brengen met het psychologisch klimaat waarin de compositie
ontstond, zou het eerste deel (te beginnen met de vijf pauken slagen) veel opgewekter,
veel zonniger, vrolijker, jeugdiger (Beethoven was 36 toen hij het schreef!), veel
losser, veel luchtiger, en bovendien met veel meer verscheidenheid van uitdrukking
moeten worden voorgedragen. Het tweede deel zou aanzienlijk minder langzaam
moeten genomen worden, veeleer als intieme, amoureuse confidentie dan als verstilde
aanschouwing van een bovenaards visioen. Het aangeduide tempo luidt: larghetto,
wat betekent ‘een beetje breed’. Overal echter en altijd wordt het largissimo gespeeld.
Waarom? Enkel om een effect te verkrijgen, dat van lieverlede meer en meer verzeilde
naar de sentimentele, Hollywoodse affectatie en maniërisme. Het derde deel zou veel
franker moeten klinken, veel speelser, opener, ranker, leniger, prettiger, plezieriger,
lichter, minder stijf, minder opgeschroefd en opgedirkt als ik weet niet wat voor
deftig en pretentieus gestileerde, houterige poging tot een dansbeweging, die nergens
echt wil lukken.
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Het zal niet gemakkelijk zijn om op te roeien tegen de stroom van honderd jaren
geschiedenis. Maar hetgeen met succes en profijt geprobeerd is in de overige kunsten
(toneel, dans, opera), waar even sterke weerstanden van de traditie te verzetten waren,
kan ook in de muziek beproefd worden en slagen. Binnenkort trouwens zal men zich
gedwongen zien tot een hernieuwing, een herleving, want de komende generatie zou
haar beste hoedanigheden verloochenen wanneer zij zich schikte in een verdere
mummifiëring van een meesterwerk als dit Vioolconcert. Om jonge toehoorders te
winnen, en zelfs om de andere te behouden, zal veel routine moeten verdwijnen.
Zeker, het ontgaat me niet, dat er enige onbillijkheid steekt om zulk een
fundamentele kwestie te entameren naar aanleiding ener voordracht van Jan Damen,
die onverhoeds had in te vallen voor de plotseling ziek geworden Zino Francescatti,
een der recente internationale glories van de viool. Maar juist omdat ik onverwacht
tegenover het feit geplaatst werd dat de uitvoering (behalve enkele geringe nuances
van toon en streek) precies eender geweest zou zijn als Francescatti daar gestaan had
op het podium en niet Jan Damen, voor wiens spel ik evenveel bewondering heb als
wie ook, - tegenover de vreemde ervaring dat de uitmuntendste kunstenaars
verwisselbaar zijn als de onderdelen ener machine, zonder dat men het merkt, zelfs
niet al springt er een snaar, zonder dat de artistieke temperatuur wegens de vervanging
van de solist ook maar een fractie daalt of stijgt, juist daarom drong het probleem
van de stijl, van de intonatie, van het levende accent, van de ware en werkelijke
herschepping zich onontkomelijk aan mij op.
Diezelfde avond gaf Van Beinum een zeldzaam boeiende en meeslepende voordracht
der Zevende Symphonie van Bruckner, waar ik bij de dirigent een nieuwe vooruitgang
meende te bespeuren in zijn streven om de muziek vrij te maken van de noten, en
van alle vooringenomen standpunten waaraan die noten gekluisterd liggen sinds de
eerste maal dat zij klonken. Zowel volgens de geest als volgens de materie is er tussen
de symphonieën van Bruckner en het globale orkestrepertoire een dusdanig wezenlijk
contrast (in kijk op de muziek en in kijk op de wereld) dat de taak ener nauwkeurige
weerspiegeling van Bruckners innerlijke verbeeldingswerkzaamheid niet minder
technische dan psychische moeilijkheden oplevert, die slechts stap voor stap kunnen
worden overwonnen. Op deze weg naar een totale, spontane en organische assimilatie
met Bruckners uiterst oorspronkelijke, uiterst mobiele, gedifferentieerde, actieve
natuur, bereikte Van Beinum prachtige, zeer aangrijpende resultaten in het eerste
deel, in het Adagio en in het Trio van het Scherzo. Het Scherzo zelf en de Finale
leken mij nog te formalistisch, niet grondig genoeg, niet rechtstreeks genoeg
doorschouwd en doorleefd om de juichende, jubelende en adorerende mens die daar
zingt, te doen verschijnen als onmiddellijke, onbedenkelijke, tastbare realiteit in
muziek. Maar het instrumentale lichaam, waarin die bezieling huizen moet en waaruit
zij stromen kon, is reeds gereed, en naar mij toescheen voortreffelijk, superieur, om
zo te zeggen perfect en uniek gereed.

Tekens aan de lucht
Sinds de kinderjaren bleef het beeld mij vergezellen van Montezuma, de laatste
koning der Azteken, over wie men mij uit oude verhalen had voorgelezen hoe hij
dag aan dag op uitkijk stond bij het strand van de oceaan, de Atlantische, waar hij
de komst verwachtte van onbekende, vreemde wezens, nieuwe goden misschien, of
hun afgezanten, die zich in zijn dromen hadden aangekondigd. Hij verbeidde hen als
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vrienden. Mogelijk was hij ontstemd over de gang van zaken in zijn rijk; mogelijk
had hij genoeg van de duizende lillende mensen-harten, die werden opgegeten bij
de offermalen waar hij voorzat. Enkele maanden na de landing van Cortez, terwijl
zijn wereld onderging in vlammen, liet hij zich van honger sterven. Hij werd een der
Hermen, zoals Rilke zou zeggen, langs mijn levensweg. Daar staat hij gewoonlijk
in het duister. Maar telkens als een gewaarwording mijn aandacht naar de toekomst
trekt, glanst zijn gestalte even op uit het donker. Omdat wij allen iemand voortzetten,
denken wij dikwijls in gelijkenissen, en ieder heeft de zijne.
De ontruste koning is weer voor mij opgedoemd, en veel duidelijker dan ooit te
voren, toen begin December de kranten het bericht brachten, dat de Amerikanen vijf
en zeventig van de vliegtuigbases die zij hebben op de beide half-ronden, gaan
equiperen met spectrografen en andere speciale apparaten, om de luchtverschijnselen
te onderzoeken welke zij officieel Undefinite Flying Objects noemen, de Ufo's,
waarover sedert 1947 in alle talen gesproken en geschreven wordt onder de naam
van vliegende schotels.
Dus op vijf en zeventig punten van de aardbol zal voortaan iemand, in een vlugge
machine of in een vaste uitkijktoren, de hemel afspieden om de bestanddelen te
analyseren van een licht, een vuur, een gas, met het enige middel dat wij hebben om
dingen te begrijpen die wij niet kunnen raken noch naderen.
Zo krijgen de ‘onbepaalde voorwerpen’ die millioenen verwachtten en waaraan
niemand gelooft, een eerste zweem van werkelijkheid. Wij kennen nog niets van
hen. Maar het zijn geen holle phantasmagorieën meer, niet enkel hallucinaties. Men
zal hen methodisch ondervragen, gelijk men te werk gaat met een planeet, een ster,
een komeet, een kosmische nevel. Wij mogen aannemen dat zij kunnen bestaan. Zij
worden opgewacht. En wij mogen hen beredeneren.
Welaan dan, laten wij het doen. Wanneer ook maar een kwart der rapporten die
gedurende de laatste zes jaren binnenkwamen, nagenoeg klopt met feiten, moeten
wij uit die provisorische waarnemingen concluderen, dat de vervaardigers en
bestuurders van de Ufo's, vergeleken met onze beste hedendaagse ingenieurs, een
voorsprong op ons hebben van minstens een halve eeuw. Zij vertonen echter niets
wat theoretisch onmogelijk is. Zij vertonen niets bovennatuurlijks, niets
onverklaarbaars, niets onzinnigs. Maar voor de snelheden die zij ontwikkelen (twintig
duizend kilometer per uur) en voor de manier waarmee zij de snelheid regelen (pal
stilhouden, haakse wendingen, loodrechte stijgingen in volle vaart, onbeweeglijk
zweven, plotselinge wisselingen tussen minimum en maximum) hebben wij niet de
structuren, noch de motoren, noch de brandstoffen, noch de materialen die voor zulke
verrichtingen geschikt zijn of ertegen bestand. Bovendien bewegen zij geruisloos,
temidden der lucht. Over vijftig jaar kunnen onze machines dezelfde karakteristieken
bezitten. Wie zou in 1903 hebben geloofd aan de beschrijving van een straaljager?
Deze vijftig jaren achterlijkheid bevatten minder elementen van verschil dan de
afstanden welke de civilisaties scheidden van Montezuma en Cortez. Toch schijnt
de lacune tussen een Ufo en onze modernste vliegtuigen niet logisch overbrugbaar.
Te veel onmisbare schakels ontbreken. In de technieken, in de wetenschappen, evenals
in de natuur, heerst de onontkomelijke wet der continuïteit. Daar gebeurt geen toverij,
geen mirakel. Alles, ook het wonderlijkste, komt daar voet voor voet. Zeker, wijl in
het speculatieve domein de geest vrij spel heeft, is de veronderstelling denkbaar, dat
een exorbitant genie ergens in de diepste verborgenheid een Ufo zou hebben
uitgevonden, en haar onmiddellijk volmaakt genoeg afwerkte om zijn machines
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talrijke gewaagde tochten te laten ondernemen, zonder vrees voor de ontdekking van
hun geheim. In het domein der realiteit evenwel is zulke hypothese onaanvaardbaar.
De eigenschappen van de Ufo's impliceren niet slechts een wonderbaarlijk genie,
en een groot aantal zeer vernuftige medewerkers, doch daarenboven verscheidene
geheel nieuwe industrieën, welke geen enkele natie (niet in Siberië, niet in de Sahara,
noch elders) onbemerkt kan installeren, niet boven en niet onder de grond.
Bijgevolg: wanneer de vijf en zeventig observatie-posten der Amerikanen geen
schijn-manoeuvre zijn om een tegenstander te misleiden (wat tot de mogelijkheden
behoort, maar wat niet strookt met hun zichtbare behoedzaamheid) dan blijft omtrent
de nationaliteit der Ufo's enkel de suppositie over dat zij komen van een andere
planeet.
De dingen zakelijk bekijkend zou deze hypothese ons nauwelijks moeten verbazen.
Wijzelf immers houden ons sinds twintig jaar druk bezig met studies, plannen,
onderzoekingen en toebereidselen voor een aanstaande astronautiek, die volgens de
geruchten zo nabij zou zijn dat een menigte enthousiasten reeds plaatsen hebben
besproken voor de eerste reis buiten de kringloop der aarde. Verscheidene geleerden
menen dat deze historische gebeurtenis zich zal voltrekken alvorens onze kalenders
van eeuw verwisselen. Sommige fantasten bouwen zelfs hun hoop op de sterrevaart
om de uitverkorenen te redden en het voortbestaan der mensheid te verzekeren, als
de aarde tot stof zal vallen, gelijk de Sibylle en de profeten getuigden.
Waarom dan zouden bewoners van buitenaardse regionen niet kunnen wat
theoretisch in ons vermogen ligt en praktisch bijna in ons bereik? De pluraliteit van
bewoonde werelden is een hypothese welke door gezaghebbende astronomen
aannemelijk geacht wordt, en die niemand a priori mag verwerpen. Welnu. Wanneer
zulke buitenaardse wezens zouden bestaan in ons zonnestelsel, en wanneer zij bij
machte zijn om verbindingen met ons aan te knopen, dan zou hun techniek wederom
slechts een voorsprong van ten hoogste vijftig jaar hebben op de onze. Dit mag
gerekend worden tot de possibiliteiten; zo ook het idee van een bezoek aan onze
aardse gewesten. Hun idee zou sprekend lijken op het onze.
Hier echter stuit de redenering op een aanzienlijk bezwaar. Als de bevindingen van
onze astrophysici juist zijn, als zij zich niet deerlijk vergissen, kan geen enkele planeet
van ons zonnestelsel leven voortbrengen in de gedaanten die wij kennen op deze
aarde, en al zou er buiten ons gebied zich ergens leven manifesteren dat overeenstemt
met aardse normen, dan moet dat leven daar wegens plaatselijke omstandigheden
nog verkeren in een zeer rudimentaire staat van ontwikkeling. Mercurius (het dichtst
bij de zon) is een beurtelings geblakerde, beurtelings bevriezende rotsklomp, overdekt
met vulcanische as en gesmolten metalen. Venus hangt onder dikke, ondoorzichtige
wolken van gas, voornamelijk koolstof, en verder weten wij niets. Mars heeft een
beetje lucht, een beetje water, en waarschijnlijk een beetje vegetatie in de vorm van
wier en mos; de zogenaamde ‘kanalen’, regelmatige reeksen van kleine vlekken,
bleven een mysterie. Jupiter is nog in vloeibare toestand, met reusachtige banken
van gekristalliseerd ammoniak, drijvend op een zee van methaan. Saturnus is nog in
hetzelfde stadium, behalve zijn drie ringen, vermoedelijk bestaande uit blokken ijs
van verschillende grootte. Ook Uranus en Neptunus zijn vloeiende bollen, inhoudende
waterstof, ammoniak en methaan. Over Pluto is niets bekend; maar zonder twijfel
heerst er uiterste duisternis, en bitterste kou. Onze Maan ten slotte is een barre
waterloze, luchtledige woestijn.
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Op al deze hemellichamen is georganiseerd leven in de aardse betekenis, leven
dat zijn hoogste vorm bereikt in zelfstandig creatief denken, volstrekt uitgesloten.
Ofschoon het ongerijmd schijnt, dat de eigenaars der Ufo's zouden ontspruiten uit
zulke onherbergzame woonstreken, moeten wij op het punt van levensmogelijkheden
voorzichtig zijn met absolute ontkenningen, omdat er in de natuur, die nochtans
rationeel is, dagelijks ontelbare wonderen gebeuren, en waar de bijen en de spinnen
(o.a.) ingenieurs zijn geweest alvorens de mensen het waren.
Maar pas wanneer verondersteld zou moeten worden, of wanneer blijken zou, dat
de Ufo's niet komen van een onzer planeten, hebben wij werkelijk reden tot verbazing.
Want zij kunnen dan slechts komen uit een ander zonnestelsel, uit een andere zone
van de Melkweg, waarin en waarmee wij door de ruimte varen. Van de naaste ster
nu, van de dichtstbije zon die planeten hebben kan waarop lichamelijk leven mogelijk
is, scheidt ons een afstand van vier licht-jaren. Dit wil zeggen: Wanneer de Ufo's
vliegen met een snelheid van drie honderd duizend kilometer per seconde (de
maximale snelheid die totnutoe in het Heelal is waargenomen) hebben zij vier volle
jaren nodig om vanuit hun thuishavens onze aarde te bereiken. In de
science-fiction-romans is dat normaal. In onze realiteiten zou dat geen technische
voorsprong beduiden van vijftig jaar, doch van vijftig eeuwen. Een beetje minder,
een beetje meer dan het kleine interval tussen onze eigen proto-historie en dit heden.
Hebben de ingenieurs der Ufo's, behalve een aantal andere factoren van weerstand,
ook de factor Tijd opgeheven? Vliegen zij met de snelheid der gedachte? Verwierven
zij de kunst (die denkbaar is en volstrekt niet bovennatuurlijk behoeft te zijn) om
zich naar believen en in elk tempo, in elke gestalte te incarneren en te desincarneren,
te materialiseren en te dematerialiseren? Waarom niet? Het is oude, ingeboren droom
van aardse stervelingen. Wat werd er niet gedaan op aarde in vijftig eeuwen!
Deze hypothese van waarlijk superieure wezens, maar niet veel superieurder dan
wij zijn ten opzichte van de protohistorische mens, is de enige waarvan de bevestiging
zin zou hebben. Van hoe verder de Ufo's komen, hoe liever. Hoe ongelooflijker zij
zullen schijnen, hoe overtuigender. Hoe eer en hoe meer, hoe beter. Uit een verte
van millioenen lichtjaren. Uit het centrale punt waar eenmaal de beweging is
begonnen. Met een variant op een beroemd vers van Voltaire heb ik al honderden
malen, sinds ze gesignaleerd worden, gepeinsd: Als zij niet bestonden zou men ze
moeten uitvinden.
Want het wordt hoe langer hoe waarschijnlijker, haast hoe langer hoe duidelijker,
dat de Mensen hun eigen zaken niet meer aankunnen.
Op een onzalig uur hebben zij een monster gekweekt in hun boezem. Het monster
van Hiroshima en Nagasaki. Het monster a en h. Een monster, verschrikkelijker,
afgrijselijker dan alle gedrochten van alle mythologieën, van alle legenden tezamen.
Een laf, vals monster waartegen ieder en alles weerloos is. Een niets-ontziend monster
dat immense steden, hele provincies in een oogwenk vergruizelt, verpulvert, en al
wat er leeft wegblaast als een hoopje vuil. Een zinneloos monster dat met zijn hete
adem alles uitvaagt wat mensen ooit gedacht en gedaan hebben, dat alles tenietdoet,
al hun filosofen, al hun moralisten, al hun kunstenaars, al hun geleerden, al hun
theologen, al hun goden van voorheen en thans uitwist. Een blind monster dat alles
tart, alles loochent, en zelfs de kans op een God weerspreekt. Een ongerechtig monster
dat geen Schuld en Onschuld onderkent, dat geen beroep vergunt, dat elk denken
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nutteloos maakt en ijdel. Een almachtig monster waartegen ook de hoogste Machten
geen hulp kunnen bieden.
De Mensen zelf, die dat mateloos monster in hun boezem geteeld hebben, gruwen
ervan. Zij haten het en vrezen het. Zij weten dat het de aarde kan veranderen in een
levenloze baaierd, dat het een geheimzinnige scheppings-arbeid die vier milliard
jaren geduurd heeft, voor immer kan vernietigen. Zij weten dat hun toeleg boosaardig
is en alle grenzen overschrijdt. Maar zij kunnen van hun monster niet af. Het benauwt
hen als een nachtmerrie. Maar zij blijven ermee huizen; zij willen het laten
samenhuizen met hun God. Zij zouden het kunnen uitbannen. Maar zij gaan voort
met hun intellect en hun schatten te misbruiken om nieuwe monsters uit te denken,
telkens vervaarlijker, telkens goddelozer monsters, welke zij als hun kostbaarste
bezit verzamelen in ondergrondse schuilkamers, waar die alverdelgers gehoorzaam
wachten op het uur U.
Reeds menigmaal in de loop der geschiedenis zijn de zaken van de Mens en de zaken
van de Aarde zeer slecht beheerd geworden. Doch tot kort geleden, tot de dag waarop
het eerste alverdervend monster is losgelaten, werd er (zover de herinnering reikt)
nog nooit iets beraamd en gebeurde er nog nooit iets waardoor een zeker evenwicht
in de harmonie der sferen kon worden bedreigd en verstoord.
Wij kennen weinig van die harmonie. Maar het lijkt mij ontwijfelbaar dat zij
geordend is volgens vaste maten, die willen duren, en dat zowel hier als daar de
wetten van de materie corresponderen met de wetten van de geest. Het schijnt me
daarom niet onredelijk te vermoeden, te duchten dat de vernielingen van onze
alverwoestende gedrochten zich voortplanten tot de uiteinders van ginds, in beide
categorieën van geest en stof dezelfde ontwrichting stichtend.
Wanneer wij aannemen dat er buiten ons en buiten onze aarde geen Bestuur bestaat,
hebben wij enkel rekening te houden met onszelf en onze evennaaste, die wij zo laag
kunnen achten als ons dunkt, even laag als de korrel zand welke wij met onze monsters
herleiden tot gas. Wij schenden dan slechts de wetten ener ondefinieerbare,
onpersoonlijke mechaniek, die werktuigelijk op onze gedragingen reageert,
automatisch straffend wie haar krenkt. Niemand zal aan haar straf ontsnappen. Na
de ramp, veroorzaakt door het monster, zullen de overlevenden een naakte leegte
betreden met een nieuwe vloek op hun schouders.
Maar wanneer er in de kosmos ergens een Bestuur is, zoals sommige mensen op
tamelijk losse gronden en vaak door feiten weerlegd, altijd gedacht hebben, een
Bestuur dat zorg heeft voor die grote Harmonie, dan nadert de dag waarop een poging
tot tussenkomst niet meer kan worden vermeden. Dat Bestuur zal zijn afgezanten
moeten zenden. Want voor het eerst sinds de mens op aarde verscheen, brengt hij
niet enkel onontbeerlijke dingen in gevaar doch bovendien onontbeerlijke ideeën,
waarmee het zijn van dat Bestuur, dat wij noemen God, gemoeid is.
Verwonder u niet. In alle ‘heilige’ boeken van alle volkeren staat die dag verkondigd.
Hij kan beter aflopen dan voorspeld werd.
Wat zullen de Amerikanen in hun spectroscopen zien? Wie er ook verschijnt op
de wolken, hij zal natuurlijkerwijze reizen in een Undefinite Flying Object. En wie
ons in techniek vijftig jaar of vijftig eeuwen vooruit is, zal in de andere orden der
intelligentie eveneens voldoende gevorderd zijn om ons te verlossen van de waanzin,
waarin de menselijke rede vandaag zodanig verstrikt zit dat de tijden vervuld schijnen.
Wij zouden de Ufo's kunnen verwachten als vrienden.
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Een beginnend dirigent
Vroeger, heel lang geleden, en zeker tot aan het einde van de eerste Wereldoorlog,
was het gewoonte in het Concertgebouw om op de programma's der uitvoeringen
die samentroffen met de feesten van Kerstmis en Pasen, een ruim deel te reserveren
aan jonge kunstenaars, meestal uit het orkest, wier talent verdiende te worden
aangemoedigd. Ik weet niet wanneer noch waarom dat mooie gebruik is afgeschaft.
Het had zijn goede kanten. De mogelijkheid om kosteloos, voor een achtenswaardig
publiek, met een eminent orkest te debuteren als solist onderhield tussen de nieuwe
krachten een weldadige wedijver en liet hun een lokkend uitzicht open op de toekomst.
Verschillende artisten begonnen daar een markante carrière. En aan die bij uitstek
democratische instelling van weleer moest ik terugdenken, tijdens het concert van
de recente tweede Kerstdag waar Henri Arends voor de eerste keer het voorrecht had
op te treden als dirigent van het Amsterdams orkest.
Hij is Maastrichtenaar (van de donkere, rijzige soort) en 32 jaar. Hij ontwikkelde
zich geleidelijk in de radius zijner geboortestreek, klom langzaam op en kreeg vorig
jaar de drie sterren, toen hij Otto Glastra van Loon verving als leider van de Philips
Orkest Vereniging en Philharmonisch Koor te Eindhoven. Hij heeft niets provinciaals,
niets kleinsteeds, en schijnt nooit onder de plak gezeten te hebben, wat een belangrijk
voordeel is. Verscheidene kleine kentekenen wijzen op een levendige, beweeglijke,
gezonde natuur (van vóór Freud, zoals de Fransen zeggen), geheel los van complexen
die neerslachtigheid veroorzaken en andere muizenissen. Daarom des te vrijer en
volstrekt niet oppervlakkig of nonchalant. Ik weet nog niet of hij tot het type behoort
van hen die het zich als kunstenaar moeilijk maken, steeds moeilijker. Dit zou te
wensen zijn, maar dat zullen wij later zien. Technisch verstaat hij het vak van dirigent
uitstekend, dunkt me, doch hierover kunnen de instrumentalisten beter oordelen dan
de eenvoudige toehoorder. Gelijk de meesten tegenwoordig dirigeert hij uit het hoofd.
Het nut daarvan is me nooit duidelijk geworden. Wel de bezwaren. Want al is van
buiten dirigeren slechts een klein kunstje dat danig lijkt op boerenbedrog bij werken
van het repertoire die men duizend maal gehoord heeft en waarvan twintig
gramofoonplaten bestaan, toch zal een dirigent de zorg welke het geheugen (met zijn
grillen) van hem vergt, praktischer kunnen besteden aan noodzakelijker aspecten
zijner taak. Bovendien: hoe meer men opstapelt, hoe minder er bij kan. Het machinaal
opgestapelde beperkt de inventie, de fantasie. Het riskeert de aandacht voor het
nieuwe te verflauwen, te belemmeren.
Vanzelf spreekt, als men iemand tevoren nooit ontmoet heeft, dat uit een enkel
programma en een eerste optreden, niets definitiefs kan worden afgeleid betreffende
de diepgang van een kunstenaar en de mogelijkheden zijner capaciteit. Men heeft
bij een dergelijk debuut het instinctieve verlangen om iets te zien gebeuren dat men
nog niet bijwoonde en lang verwachtte. Doch ik begrijp de redenen die er zijn om
bij zulk een gelegenheid zelfs de schijn te vermijden van te trachten naar wat anders.
Het is misschien gewenst, in elk geval voorzichtig, dat het publiek zich op vertrouwd
terrein voelt, en eveneens de dirigent. Zonder twijfel is het te veel gewaagd om
inplaats van een tamelijk onbeduidende maar stevig gegarandeerde cantate van Bach
(‘Selig ist der Mann’) wat onbekends, wat origineels te kiezen; te veel gewaagd om
de begeleidende instrumenten eigenmachtig uit te dunnen opdat zij de zangstem niet
dekken; te veel gewaagd om het traditioneel plechtstatige tempo der recitatieven wat
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minder rhetorisch, minder vermoeiend traag te nemen. Te veel gewaagd ook om van
Mozarts Zauberflöte-ouverture en Beethovens Zevende niet een globale lezing te
geven, die verdienstelijk is zonder van diverse voorbeelden af te wijken.
De ontdekking, de eigen visie, het persoonlijk initiatief is daardoor niet uitgesloten
als veronderstelling en kunnen later komen. Op het ogenblik doet Henri Arends in
zijn actie eer te veel dan te weinig. Zijn gebaar is evenwel nooit hinderlijk. De
eenvoud van Pijpers Zes Adagio's leed schade door enerzijds een overladen
voorgedragen orkestrale praal, anderzijds door een overdreven raffinement der
expressie. De accenten in Mozart werden een tikje te sterk gelegd. In Beethoven
correspondeerde de opgezweepte vorm niet met de inhoud. Over het algemeen blijft
Henri Arends steken op de grens waar het materiële moet worden getransformeerd
in iets hogers, iets geheimzinnigers om betekenis te verkrijgen.
Dit is niet verwonderlijk voor een jong kunstenaar die, ofschoon hij het ambacht
uitmuntend kent, er niettemin nog de invloed van ondervindt. De waarde welke ik
toeken aan het talent van Henri Arends zou het best uitgedrukt kunnen worden door
een blanco accept, in te vullen door hemzelf, en ongelimiteerd.

De Barbier van Rossini
Hoewel het oneindig meer zin heeft om van Rossini's Barbier een operette te maken
dan een komische opera van Mozart's Don Juan (zoals Krips deed) kan toch de manier
waarop het gebeurde onmogelijk worden goedgekeurd. Zeer tot mijn spijt. Want de
mensen amuseerden zich en dat gun ik ze graag. Maar dan niet ten koste van de
muziek.
In de Opera moet onder de aesthetische factoren de muziek de voornaamste rol
spelen. De muziek moet prevaleren. Vooral bij Rossini. Als iemand zich verbeelden
zou dat Paesiello's Barbier (eenmaal wereldberoemd en onmetelijk populair) finaal
van het toneel verdrongen is door die van Rossini, en compleet vergeten, omdat de
Barbier van Rossini met meer kluchtigheden was opgetuigd, dan heeft hij het glad
mis. Neen. De mensen lieten Paesiello schieten omdat Rossini's muziek een aantal
trappen hoger stond dan die van zijn voorganger. Heel normaal. Wie me niet gelooft
behoeft de twee opera's slechts te vergelijken, en wie niet stekeblind plus doof wil
zijn, zal toegeven dat Rossini's superioriteit in alle opzichten van muzikale orde is.
Neem de proef eens. Het zal blijken dat Rossini nergens zijn humoristische effecten
gezocht heeft in scenische bijkomstigheden maar overal in de muzikale typering
zijner personnages.
Het regisseren is bezig een manie te worden, en waarschijnlijk door gebrek aan echte
muzikaliteit, aan echte sympathie met de muziek. Misschien waant men ook dat de
mensen die overwoekering van grappige toevoegsels (waarvan verreweg het
merendeel behoort tot de klasse van August de Domme) nodig hebben omdat zij niet
het honderdste part begrijpen van de Italiaanse tekst en niet snappen waarover het
gaat wanneer zij niet met de neus erop worden geduwd. Ieder legge dat kwaad uit
naar zijn begrip. Maar een kwaad blijft het.
Aan de goede raad van ‘Glissez mortels, n'appuyez pas’, stoorde de regisseur zich
nergens en op een gegeven moment sloeg Rosina zelfs de armen om de dikke buik
van Bartolo, de jaloerse oude gek, als ware zij een vulgaire allumeuse. In deze grove
trant verliep de handeling voortdurend, en men hield het uit. Het werd me evenwel
te machtig, toen ik zag dat ook het hemelse duet tussen Rosina en Almaviva (dat een
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rustpunt had kunnen worden temidden der snakerij, even een open venstertje op de
diepe gronden van hun geval) verknoeid werd met plompe koddigheden en verlaagd
tot parodie. Ik benijdde de hoorders van eertijds, die nooit geduld zouden hebben
dat twee prachtige stemmen daar gedwongen werden te zingen voor niets en
niemandal. Staat er niet ergens geschreven dat men de parelen anders gebruiken
moet?
Mijn tweede bezwaar tegen deze opvoering der Ned. Opera zou kunnen zijn dat geen
der zangers voldoende beheersing toonde in de kunst der coloratuur. Waar de snelle
noten een rappe tekst hadden lukte alles nog voortreffelijk, doch waar gevocaliseerd
moest worden op klinkers, kwamen er overal gapingen in de melodische lijn. De
stembanden zijn niet genoeg geoefend. Dat is een techniek apart, die onophoudelijke
studie eist. Men zou dit tekort echter minder gemerkt hebben, of er minder door
gehinderd zijn, wanneer de dirigent Alexander Krannhals (in krasse tegenstelling tot
de Italiaanse regisseur Renato Mordo) zijn gehele muzikale voordracht juist niet
gericht had naar een prijzenswaardige finesse van intonatie en delicatesse van toets,
tot in de simpelste begeleidingsfiguren, als gold het Mozart, Beethoven of Wagner.
Het is onvermijdelijk dat sommige onvolmaaktheden der stemmen scherper zullen
afsteken tegen een orkestraal fond aan welks doorschijnendheid en afronding niets
of zo goed als niets ontbreekt. Alleen een strenge zangmeester kan hier de oorzaken
van een paradoxale disharmonie wegwerken.
Op zichzelf beschouwd waren de zangers der hoofdrollen van de eerste rang qua
stem. Bovenaan Paolo Gorin als Figaro, en Fritz Ollendorff als Bartolo. Naast hen
Cora Canne Meyer (Rosina) en Guus Hoekman, Basilio. Ik zou geen onderscheid
maken voor Chris Scheffer (Almaviva) als zijn sotto voce niet dikwijls te klankloos
geweest was. Dat is misschien zijn schuld niet. Maar toch, het meest van allen heeft
zijn magnifiek geluid een harde dressuur nodig.
Naar de decors (te beginnen met het geestige, speelse voordoek) en de costumes
van Nicolaas Wijnberg heeft ieder gekeken met een onvermengd plezier. Hoe jammer
dat de regisseur niet even muzikaal is!

Twee Sowjet-kunstenaars
Het was in 1937 de laatste maal dat kunstenaars uit Rusland bij ons zijn opgetreden
en sindsdien kwamen zij hier niet terug. De triomfen, die zij na de oorlog behaalden
te Londen, te Parijs, drongen wel door tot de lezers van buitenlandse dagbladen, maar
geen enkel impresario, geen enkel concertbestuur schijnt zich door die successen
aangespoord gevoeld te hebben om een der nieuwe Russische musici naar Holland
te krijgen, dat slechts op een half uur afstand ligt van de Engelse en Franse hoofdstad.
Bij wie lag de schuld dat ook op dit argeloze gebied een ijzeren gordijn hing? Waren
het de Russen die ons land meden, of was het de gebruikelijke sleur van ons
muziekbedrijf dat ons wederom ettelijke jaren achteraan liet komen? Kortgeleden
stelde ik dezelfde vraag. Vandaag een andere: Moeten wij geloof hechten aan het
onwaarschijnlijke gerucht, dat een bezoek van Sowjet-kunstenaars hier reeds
herhaaldelijk afstuitte op de weigering van een Nederlands visum? Het antwoord
mag niet wegblijven, nu de soort van tovercirkel, die men getrokken had, verbroken
werd door de komst van de violist Igor Bezrodni en de pianist Eugène Malinin. Er
zweefde over hun verschijning nog een rest van geheim: De affiches die hen
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aankondigden en de programma's hunner concerten vermeldden niet de naam van
de organisator.
Voor het overige stond hun gezamenlijke uitvoering (op Nieuwjaarsmiddag) onder
de auspiciën van het gewone. Niets buitensporigs. De grote zaal van het
Concertgebouw liep kalm vol. In de atmosfeer viel niet de lichtste trilling te bespeuren
van passie. Het applaus waarmee de solisten werden begroet klonk hartelijk, meer
niet. De volmaakte onpartijdigheid. De twee jonge kunstenaars, die zich presenteerden
in de lange jas, welke over de hele wereld gedragen wordt, betoonden de uiterste
bescheidenheid en eenvoud.
Beiden zijn 23 jaar, stoere jongens, de violist kastanje, de pianist blond, zoals men
er overal ontmoet, degelijk, een tikje naar de goedige kant, zonder een greintje pose,
zonder ook maar het minste blijkje van bluf, van toeschietelijkheid, van
virtuoserigheid, van happigheid op succes. Juist zoveel zelfbewustheid als er nodig
is om in een vreemd milieu en op een miezerige dag innerlijk ongestoord een concert
te geven, waar de muziek klinkt alsof zij thuis gespeeld wordt, in een gezellige
studeerkamer te Moskou. Dat veronderstelt een perfecte en zeer geslaagde opleiding.
Hun programma helde sterk over naar het conservatieve, om niet te zeggen het
reactionnaire, gelijk dat tegenwoordig alom reçu is. Igor Bezrodni (in wiens begeleider
Wolf Jampolski men onmiddellijk de internationale routinier hervond) begon met
een viool-sonate van Händel, ging voort met vier erg salonachtige stukken van
Tanejev, Smetana, Kabalevski, Vladigerov en eindigde met het andante uit de derde
sonate van Brahms en de vrolijke mars uit L'Amour de Trois Oranges (1921) van
Prokofjef als toegift.
Bezrodni heeft een toon van de allerfijnste, zeldzaamste korrel, zeer zangerig, zeer
gevariëerd, en in alle schakeringen, zowel de zachtste als de luidste, van een densiteit
die steeds draagt en steeds bekoort. In gelijke zin is zijn techniek van strijkstok en
linkerhand veelzijdig en onberispelijk. Zowel voor de edele muziek van Händel als
voor de minder hoog gesitueerde componisten van zijn programma bleek Bezrodni
te beschikken over een dermate gevoelig en rechtstreeks aanpassingsvermogen, dat
ik hem zonder aarzelen dezelfde plooibaarheid toeken voor elke muziek tot welke
hij zich wendt, de verhevenste en de nederigste.
Eugène Malinin begon met de tweede sonate van Chopin, die met de treurmars.
Hoewel zijn techniek zeer goed is (maar niet van het mooiste, modernste type) viel
zijn spel mij aanvankelijk tegen. Het was overal merkbaar dat Malinin de passionele
inhoud dezer sonate of nog niet ontdekte, of nog niet aankan. Gelijk ongeveer alle
pianisten legt hij in het eerste deel verkeerde accenten op het rhythmische motief
waaruit het hoofd-thema gevormd wordt. Daardoor verbrokkelt, ja vernietigt hij niet
enkel de melodische lijn. Hij verzwakt ook aanzienlijk de impressie van hijgend
gejaag, van panische ontsteltenis, die Chopin heeft trachten te bereiken door het
heftig contrasterend rhythme der begeleidende linkerhand. In die tegenstelling ligt
juist de eigenlijke moeilijkheid van het hele stuk, die vandaag niet minder ten nadele
van de techniek als tot schade der muziek door haast alle pianisten wordt ontweken.
Nog menig andere episode dezer geniale compositie zou ik in détail kunnen ontleden
om te verduidelijken dat Malinin nog niet toe is aan het psychologische drama dat
zich in deze muziek afspeelt, en ook nog niet toe is aan een heldere kijk op de
zuiver-mechanische elementen van het noten-materiaal, dat Chopin ontegenzeglijk
aanwendde voor een doel. Misschien zal men dit willen ontkennen. Maar alleen reeds
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het feit dat men het Scherzo (tweede bedrijf) onmogelijk van plaats zou kunnen
verwisselen met de Marche funèbre (derde bedrijf) zonder het ganse werk zichtbaar
te ontredderen (wat in Beethovens Eroïca nog wèl kan) bewijst onweerlegbaar, dat
de opvatting dezer sonate als methodisch opgebouwd, methodisch gerealiseerd
psychologisch drama, geen illusie, geen willekeur is. Slechts éénmaal na de oorlog,
vijf jaar geleden, heb ik hier die weergaloze sonate exact volgens de noten en exact
volgens de geest horen voordragen door Samson François, toenmaals even jong als
deze Russen, op het ogenblik de preponderante Franse pianist te Parijs. Het zou mij
verheugd hebben te kunnen constateren dat in Rusland, als vanouds, bijna gelijktijdig
een nieuw geluid zich had geopenbaard.
In de andere nummers van zijn programma (twee études van Scriabine (Chopinesk
van allure maar onbelangrijker van gehalte), drie delen uit de Suite Roméo et Juliette
van Prokofjef (bruikbare balletmuziek, maar zonder karakteristieke originaliteit), en
voorts de Mephisto-Wals van Liszt (een transcendent en verbazend boeiend
vuurwerk), verscheen Eugène Malinin pas als een onbetwistbaar meester der
piano-techniek. Vooral wat hij deed in de Mephisto-Wals mag gerekend worden tot
de prestaties die moeilijk te evenaren, nog moeilijker te overtreffen zijn, en was zo
meeslepend, zo verbluffend (evenals Bezrodni zonder een glimp van uiterlijke
virtuositeit) dat hij lang-gerekte momenten van extreme pianissimo-stilten kon wagen
waar niets verflauwde van de suggestie die zijn voordracht uitstraalde. Ook hij kreeg
een applaus waarvoor twee toegiften dankten: een étude van Liszt en een fragment
uit de Sarcasmes van Prokofjef.
Maar na Moussorgsky's Tableaux d'une Exposition van Dinsdagavond lijkt mij
deze waardering te begrensd en ver beneden de maat.
Ontwijfelbaar behoort Malinin tot de fenomenen die men genieën noemt. Hij zet
je te midden der actie. Hij brengt je in het brandpunt van de componist, waar de
muziek ontvlamt. Het meest onbeschrijfbare gebeurt bij hem direct, zonder
voorbedachte rade, in een voltooide vorm, als de eenvoudigste werkelijkheid. Hij is
ongelofelijk sensitief (ook in de formidabelste fortissimo's oneindig wisselend in
elke expressie van wat hij ziet en voelt. Alles is nobel, viriel, oergezond, evenwichtig,
ideaal geproportionneerd (ook het grandioze, het majestueuze), alles gebeurt op een
basis van levenwekkend enthousiasme, ook de tederheid, de humor, en zelfs
melancholie. Technische problemen bestaan er niet voor hem, en over kwesties van
techniek praten heeft bij hem geen zin. Gelet op zijn leeftijd (hij was twaalf jaar in
de hachelijkste periode van de oorlog) is dat allemaal wonderbaarlijk, en omdat hij
nog kan groeien, zal dat in de toekomst allengs nog wonderbaarlijker worden.
Het evenement van de wederkomst der Russen in onze muziek leek mij te gewichtig
om niet beschouwd te worden met bijzondere aandacht. De bespreking van enkele
concerten, die niet minder verdienstelijk waren, moet daarom uitgesteld worden tot
de volgende week.

Muziek voor ieder
Men kon zich verbeelden op het concert waarmee de Ned. Bachvereniging het vorig
jaar besloot, men kon zich vergewissen, hoe volgelukkig de wereld zou zijn, als de
Muziek niet een uitzondering was die ‘kunst’ wordt genoemd, maar aanwezigheid
in ieder uur, dagen lang, zonder ophouden. Gelijk Bach, terwijl hij muziek maakte,
zijn eigen werkelijkheid uitte, en op haar allerbest wanneer hij met zijn innerlijk oog
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vooruitkeek naar de toekomst, waar een stukje nieuw leven begint, een verwachting.
Hij is dan de trouwhartigheid zelve. Hij is dan de goedheid. Hij is dan de hemelse
vader van de Bergrede. Hij is dan de leliën des velds, die zich om niets bekommeren,
en mooi zijn boven alle heerlijkheid. Hij is dan de gouden eeuw, waar het lam vredig
graast naast de leeuw.
Dit is geen illusie. Hij vindt een muziek die ons geleidelijk verandert in dat Zelf
van hem, in dat goddelijk Ik van hem, terwijl wij luisteren, niets doen dan luisteren.
Wij vergeten alles, behalve dat wij leven in de zachte gloed van een onuitsprekelijke
glans, in de vergenoegde harmonie van elk ding. Overal is beweging, maar nergens
onrust. Overal vriendschap. Er is misschien nog wel een vijand, de oude satan, maar
die vertrappen wij onder onze voet. Hoe stralen de drie trompetten om zulk een
dageraad te prijzen waarin wij worden omgetoverd; hoe koeren de drie hobo's om
te danken voor een dergelijke zegen; hoe ruisen en gonzen daartussendoor de violen,
de violoncellen, de cembalo, het orgel, de pauken, het koor der stemmen! Een mens,
op een moment van de peilloze tijd, heeft deze serene glorie horen klinken in zijn
diepbinnenste hart, hij heeft haar verwezenlijkt, hij heeft haar vereeuwigd zolang
wij haar zullen kunnen horen. Een zalig koninkrijk voor ieder zolang de melodieën
duren. Elkeen voelde het als een onwaardeerbare gunst dat de eigen geest van Bach
ons toezong: ‘Und wünscht mit Mund und Herzen - Ein selig's neues Jahr.’ Wat is
dat allemaal eenvoudig, adorabel, en onbedenkelijk!
Hierna, om deze wonderlijke ondervinding te bevestigen, kwam het Concert voor
twee violen, en wederom gebeurde de muziek met dezelfde souverein-bekoorlijke
vertrouwelijkheid. Menigeen zal wel ooit hebben bemerkt hoe lastig het is om
adaequate woorden te vinden voor de uitdrukking ener gemoedsgesteltenis die in het
alledaagse en allernatuurlijkste een hoge, zeer hoge blijdschap ontmoet heeft. De
bekende termen schijnen inhoudloos en andere bestaan er niet. Men is opeens in de
regionen van het geheim. Daar treft men een volmaaktheid aan die de eigenschap
heeft van geen ogenblik te verbazen of te weifelen en waarmee men verkeert als met
een wezen dat men ontzaglijk bemint maar dat men precies kan beminnen gelijk men
verlangt, en dat enkel er is om zich aldus te laten beminnen.
Zo ging het ook in dit dubbel-concert. Om te beduiden hoe Herman Krebbers,
Theo Olof, het instrumentaal koor van het Concertgebouworkest en Anthon van der
Horst dat werk hebben vertolkt, blijven alle technische appreciaties niet slechts
beneden de waarheid doch worden pedant, eigenwijs en profanerend. In de lyrische
dialoog van de Largo scheen niets onbereikbaar en bleef niets onvoldaan. Maar hoe
te zeggen wat zo simpel is? Zonder het te beseffen werd men als Romeo en Julia,
alvorens zij in de ochtend op hun balcon verschijnen. Doch dit is nabedacht bij wijze
van vergelijking, en ik weet te goed dat zulke associaties niet passen bij Bach, omdat
hij ze niet gehad kan hebben, en ook omdat die dialoog tot nog hogere kringen laat
stijgen dan het paradijs der dichters. En toch ook weer gaat die muziek juist even
ver als de heldere blik van verstandhouding die men twee gelieven soms ziet wisselen
op straat, en zij gaat niet verder dan het eerste fluiten van een merel wanneer de lente
nadert. Want Bach was een heel gewoon mens.
Maar terwijl ik daarna mijmerde over die mysterieuze en duidelijke gelijkheid tussen
onder en boven, tussen aarde en hemelen, kon ik begrijpen dat de Russen een kunst
hebben gedroomd, die de functie zou vervullen van een gemeenschappelijke
openbaring te zijn der alledaagse dingen waarmee wij leven, een openbaring voor
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ieder van de onbegrensde tevredenheid welke zij in het verborgene behelzen. Het
verwonderde mij echter ook niet dat het slechts weinigen gelukte die deur van een
onuitputtelijke schatkamer te ontsluiten. Ik weet niet waarom. Het heeft een eeuw
geduurd alvorens men kon zien wat Bach ontdekte, een halve eeuw om te bespeuren
wat Moussorgsky zag. Waarom? Misschien omdat een onthuld geheim geen geheim
meer is; misschien omdat het, door onthuld te zijn, nog geheimer wordt.

Op het kerkhof der Opera's
Omdat er sinds veertig jaar ongeveer geen enkele levensvatbare opera is
gecomponeerd (over de gehele wereld niet!) en omdat de mensen op een aantal
stukken van het courante repertoire zoetjesaan uitgekeken raken, doet men
onderzoekingen hier en daar, om te zien of er soms een nog bruikbaar meesterwerk
zou zijn terechtgekomen op het onmetelijke kerkhof, waar duizenden muziekdrama's
in vergetelheid rusten.
Onder deze rehabilitatie-pogingen, die tot dusverre geen van alle succes hadden,
moet ook worden gerekend de uitvoering in concertvorm welke door de V.A.R.A.
is georganiseerd van Verdi's Macbeth.
Het stuk, een der werken uit Verdi's vroege periode, heeft destijds (omstreeks
1850) alle kansen gekregen, eerst in Italië, daarna in de Grote Opera van Parijs etc.,
maar kon zich nergens handhaven. Even voor de oorlog, in 1938, haalden de Engelsen
(The Glyndebourne Opera) het op de planken. Zonder ander resultaat dan
curiositeitshalve waarderende beschouwingen in de pers.
Tijdens zijn vroege periode, die ruim de helft van zijn leven heeft geduurd,
componeerde Verdi in een stijl welke sedert Gluck en Rameau door alle geldige
meesters der negentiende eeuw is bestreden. De aria ter wille van de aria. Dynamische
contrasten en effecten zonder voldoende beweegredenen. Alles om een gemakkelijk
applaus ten bate der recette. Soms ontsnapten de aanhangers dezer opportunistische
techniek aan de consequenties hunner mercantiele beginselen, en schreven zij, als
het ware per toeval, een werk waarvan de elementaire muzikale energie de stuitende
mismaaktheden bedekte, vergoelijkte. Die werken bleven leven hoewel zij de toets
ener redelijke kritiek niet kunnen doorstaan. Ieder kent ze.
Macbeth behoort niet tot deze klasse. De twee eerste bedrijven zijn van het grofste
fabrikaat. Melodietjes die overal bij passen, behalve bij Macbeth. Alles volgens
schablonesysteem. De begeleiding beperkt tot de primitiefste rhythmen van dans of
mars. Een vlakke orkestratie zonder inventie, zonder nuances. Accoorden van het
ordinairste allooi. Geen spoor van enige overeenstemming met het onderwerp. Nergens
zelfs karakteristiek of pakkend genoeg om op een draaiorgel gezet te worden. Absoluut
oninteressant. Later, in het vierde bedrijf (de slaapwandelscène) is de componist
beter op dreef. Maar ook die gedeelten bevatten te weinig substantie om het geheel
te redden.
Een vergelijking met Meijerbeer (De Hugenoten, De Profeet - eveneens van 1847)
met Halévy (La Juive), met Auber (Stomme van Portici), met Rossini (Guillaume
Tell) en enkele andere, is onmogelijk en volslagen absurd. Compositorisch beschouwd
komt Verdi's Macbeth naast zulke namen en titels niet in aanmerking.
Een initiatief als deze uitvoering verdient lof, natuurlijk. Wanneer de V.A.R.A.
oordeelkundiger geadviseerd werd zou haar streven zin kunnen hebben.
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Op het kerkhof der Grote Opera ligt tussen Spontini's Vestale en Goldmarks
Königin von Saba menige dode, waarvan de kortstondige verrijzenis kan gelijkstaan
met een artistieke daad van rechtvaardigheid.
Maar nuttiger zou het ongetwijfeld zijn, dat zoveel moeite, kosten, talent en goede
wil werden besteed voor het wekken van iets nieuws.

De Negende van Mahler
De Negende Symphonie van Mahler is de verklanking van een mens die op een halte
kwam van zijn leven waar hij niet meer verder kan, geen stap meer verder, en die
dit half niet weet, half weigert dat te weten. Hij is afgemat, uitgeput, onzegbaar moe,
en eigenlijk ligt hij al gebroken en gedoken ergens langs de weg. Hij heeft nog wel
de wil om te duren, om vol te houden, een taaie, grimmige wil, en ook de intelligentie
is nog even scherp als vroeger, misschien lucider zelfs, omdat alles hem pijn doet.
Maar heel diep in zijn wezen is iets afgeknapt. Iets heeft hem verlaten. Hij zou niet
kunnen zeggen wat, of niet durven zeggen. Hij is er bang van. Hij waart er angstig
omheen. Als zijn kop niet zo helder was, zou het hem malende maken. Het ligt overal
op de loer; klaar om te springen als een beest. Hij rilt. Hij verweert zich met de
grootste inspanning. Maar hij kan niet anders meer voelen dan gruwend, dan ijzend,
dan rillend. Alles wat hij doet, ook smeken en bidden, brengt hem naar die glazige
kille holte in hem, naar die glurende obsessie. Wanneer zijn hele lichaam allang
bleke, koude stilte geworden is, wil hij nog niet zwijgen. Hij stamelt zachtjes door.
Hij fluistert, bijna geluidloos. Lieve, innige, onnozele tederheden. Tot hij niet meer
kan.
Zó ver was Mahler gekomen in 1909, op zijn negen en veertigste jaar, twee jaar
voor zijn dood.
Bestaan er andere voorbeelden van een componist die zijn eigen zieltogen niet enkel
onbewust vertolkt, maar die de phasen van zijn sterven maanden lang doorleeft? In
elk der vier delen van de symphonie kan men het verloop dezer geanticipeerde agonie
stap voor stap volgen. De tonen vormen zich moeizaam tot thema's, tot melodieën,
als bij iemand die niet meer in staat is een gedachte normaal te fixeren. Nergens
geraken zij tot een plastische vorm, hoewel zij meestal duidelijk aftekenen tegen hun
omgeving. Dikwijls, bijna altijd, worden zij halverwege onderbroken of zakken
plotseling ineen. Zij gaan zeer langzaam, vooral als de scheidende ons iets poogt
mee te delen wat wij nog niet kennen. Maar gewoonlijk haalt hij vroegere beelden
op, oude heugenissen, refreinen uit zijn jeugd, zoals stervenden dikwijls doen. Op
tientallen plaatsen in zijn laatste symphonie zou men zeggen dat Mahler zichzelf
citeert, uit de verschillende perioden van zijn leven, zijn werken. Dit schijnt ook zo.
Doch al vond hij niets nieuws, toch maakt hij iets anders. Door een ongebruikelijke
mengeling der instrumenten, door een kleine wijziging in de klanken der accoorden,
door onverwachte combinaties van heterogene elementen, zet hij zijn autocitaten en
autoreminiscenties in een vreemde kleur en deze kleur nog in een vreemd licht. Die
kleur en dat licht schijnen te schuren, te knarsen alsof men zand tussen de tanden
heeft. De sensaties welke deze tinten oproepen, behoren niet meer tot de orde van
lust of onlust. Neen. Zij verlenen aan het belichte voorwerp en ook aan de toeschouwer
die waarneemt, een wonderlijk verscherpte realiteit, te dichtbij en te verwijderd
tegelijk, te hard tevens om haar nog te willen of te kunnen grijpen. Gedurende het
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slotdeel wordt het coloriet ruig en rul, als haren die te berge rijzen, als een huivering
over de huid, en, hoe meer de eindstilte nadert, zijïg en rafelig als spinrag.
Intellectueel beschouwd getuigen die ongehoorde timbre's van een meesterschap,
een helderheid van geest, een fantasie en een innerlijke drijfkracht waarvoor
bewondering passend zou zijn. Maar Mahler speelde geen spel. Hij gaf geen
voorstelling, als een acteur. Hij zei niet, gelijk Wagner, of gelijk Bach zo dikwijls:
Komm süsser Tod, of gelijk hijzelf tijdens vorige jaren vaak gezongen had: Ich bin
der Welt abhanden gekommen. Neen. Hier, bij deze symphonie, in de onbewuste
gewaarwording van zijn eigen ganse wezen, was hij die stervende, was hij die dode.
En wij kunnen niet bewonderen. Ook ons niet afzijdig houden. Wij kunnen slechts
treuren, klagen, rouwen. Niet wegens hem, Mahler, die het bitterste te lijden kreeg
om tot zóver te komen, hoewel hij goed was in zijn hart. Misschien later zullen wij
ook rouwen om Mahler, die een zo mooie wereld verwachtte toen hij jong was en
zo jammerlijk verloren moest ondergaan. Maar hij is onder de genieën zijner generatie,
zijner eeuw die deerniswekkend eindigden, niet de enige bij wie rouw past, hij is
slechts een der honderd, te veel om te noemen.
Het merkwaardigste dezer negende symphonie is dan, dat Mahler als persoon er
geheel in ontbreekt. Hij is er afwezig, omdat het leed en de leegte die zij openlegt
niet evenredig, niet verenigbaar schijnen met de bevattingsmaten van een enkele
mens. Er is in deze symphonie ook geen handeling van het lijden, zoals men die
aantreft bij individuele drama's. Er is een toestand, een gesteltenis, een klimaat van
lijden, die vanaf het begin tot aan het slot niet veranderen en slechts verschillen door
de gradering der intensiteit waarmee een onverdeelde smart zich voordoet en zich
uitspreekt. En terwijl de hoorder luistert, voelt hij zich allengs dieper en dieper
gedompeld in het besef dat onder het zingen dezer muziek niet een mens bezwijkt
maar dat alle dingen bezwijken, dat niet een mens treurt maar dat alle dingen zelf
treuren.
Nog raadselachtiger is het dat de geschreven noten onmogelijk anders begrepen
kunnen worden dan als stadia ener geüniversaliseerde klacht. Beoordeeld als noten
en afgezien van het technische meesterschap waarmee Mahler ze ordent, betekent
het gekozen materiaal niets, soms minder dan niets. Overal verraadt het een complete
machteloosheid, een volstrekte bezwijming, verstarring van de creatieve aandrift.
Desondanks behouden die noten de macht om een impressie te veroorzaken van
algemene heilloosheid, desolaatheid, waaraan men niet ontsnapt, zelfs niet al probeert
men verzet.
Wat aan te vangen met zulk een symphonie, met zulk een belijdenis van de stem der
wereld? Wegens haar algemeenheid en wegens haar nauwe verwantschap met de
integrale dood behelst zij meer factoren van ontsteltenis dan alle drama's van alle
dichters te zamen. Terwijl ik luisterde paaide ik mij met de gedachte dat zij dateert
uit 1909 (culminatie-punt van een zogenaamd zorgeloos tijdperk; maar alle
verwoesters waren toen reeds geboren...) en dat haar voorspellingen, indien zij iets
dergelijks vertolken moest, vandaag wijzen naar het verleden.
Het is dienstig tot herdenking daarvan gemaand te worden. De Negende Symphonie
van Mahler zou een ritus kunnen begeleiden van de graflegging aller goden die
verdwenen en op wier herrijzenis een wereld wacht. In het kleine kader van elke dag
lijkt het een zonderlinge inval van Rafael Kubelik om een opvoering te ondernemen
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die tot zulke evocaties dwingt. Maar omdat hij volledig slaagde, moet ongeveer
hetzelfde visioen, dezelfde bedoeling hem geïnspireerd hebben als de kern was van
deze Mahler, welke hier met ontoereikende woorden is aangeduid. Ik herinnerde mij
die muziek als een der grote daden van Mengelberg. En ik zal ze mij voortaan ook
herinneren van Kubelik. En wie zijn onderneming te vreemd acht, bedenke met
rechtmatige eerbied (zowel voor het orkest als voor de hoorders) dat er slechts zeer
weinig plekken op de aarde zijn waar een dusdanige gebeurtenis kan plaatsvinden.

Die Zauberflöte
Als ik Mozarts Zauberflöte op te voeren had, welk standpunt zou ik kiezen ten
opzichte van de regie? Wis en zeker dat van Schikaneder, die de tekst fabriceerde.
Hij was directeur van een troep en voor de zoveelste keer aan de rand van het
bankroet. Hij had een stuk nodig om mensen te trekken. Het eeuwige verhaal van de
ridder die een prinses bevrijdt uit boze klauwen en met haar zal trouwen. Er hoefde
niet veel in het stuk te gebeuren. Wanneer er maar veel in te zien was en veel in te
horen. Het moest er gezellig en spannend toegaan. Griezel, humor, toverij, dramatiek,
poëzie, occultisme, filosofie, verliefdheid, alles door mekaar. Populair en grandioos,
het kluchtige naast het verhevene, het gewone naast het gewijde. Contrasten.
Beweging. Attractie. De muziek bestelde hij bij Mozart. Die had juist een vlijmend
fiasco geleden in Praag, was daar zonderling gedeprimeerd van teruggekomen, en
voelde zich aan de rand van de afgrond, prikkelbaar, somber, hyper-sensitief. Hij
zou hem wel opkikkeren. Zij sympathiseerden al een poos en waren ongeveer van
dezelfde leeftijd, hij 40, een bon-vivant met de hersens vol ideeën, Mozart 35, een
hart van goud en een echte werkezel.
Hij installeerde de componist in een huisje achter zijn schouwburg. Hij had een
bariton-bas en bedeelde zich de amusantste rol toe. Van de liedjes die hij zingen wou,
bromde hij het wijsje Mozart voor, zo goed en zo kwaad hij kon. Met de rest heeft
hij zich eveneens bemoeid. Het duet ‘Bei Männern, welche Liebe fühlen’, dat
aartsberoemd werd, moest Mozart ettelijke malen overmaken, voordat het Schikaneder
beviel. Hij ging geregeld luisteren naar wat klaar was, en liet Mozart, wiens vrouw
weer een kuur deed in Baden, hartelijk verzorgen. Zij konden samen best opschieten.
Temidden van het componeren moest opeens de tweede helft van de tekst helemaal
worden omgewerkt, omdat een concurrerend theater onverwacht voor de dag kwam
met een stuk dat te veel leek op zijn eigen libretto. Ondertussen liep het naar
September, en de première zou gaan op de laatste van die maand, een Vrijdag. Tot
het eind toe stond de conceptie van de Zauberflöte onder de invloed van een gesternte,
waar de fantasie, de improvisatie, de caprice, het onvoorzienbare, de verrassing
overheersen. De handeling werd een aaneenschakeling van de ongerijmdste
onwaarschijnlijkheden, waaraan geen touw is vast te knopen. Toch vond Goethe er
zoveel plezier in, dat hij er een vervolg op wilde schrijven. Emanuel Schikaneder,
geboren te Regensburg, was inderdaad een type dat kon zijn weggelopen uit Wilhelm
Meister, en behalve Mozart is misschien Goethe de enige die niet om zijn verzen
heeft gelachen, omdat ze in hun grenzenloze primitiviteit dikwijls de oerwaarheden
aanroeren van het leven.
De regie van zulk een extravagant stuk als de Zauberflöte zou voortdurend dat
verbazend opgewekte maar ook verbazend ernstige koordedansersspel moeten
suggereren, moeten veraanschouwelijken van de bedrijvige sprookjesgeest waaruit
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het werk is geboren. Eigenlijk zou er geen regisseur moeten zijn. In ieder geval geen
regisseur die de personnages en hun tonelen poogt te binden aan een bepaald
standpunt, een besloten gezichtsveld; geen regisseur die deze zuiver dynamische
opzet tracht te herleiden tot een enkel statisch schema. Hij zal dat proberen (en Georg
Hartmann en Emil Preetorius deden het) om aesthetische beweegredenen. Natuurlijk.
Maar Mozart en Schikaneder bekommerden zich geen van beiden om conventionele
aesthetiek. Zij kenden haar niet. Voor hen was die Egyptische tempel met zijn
mysteriën en zijn priesters allicht de clou en de climax van hun opera, maar stellig
niet de hoofdzaak en nog minder was die tempel voor hen het plechtige, statige, stijve
hoofdthema, zoals dat hier nu zijn langzame, saaie, uitgestreken rhythme drukte op
de ganse handeling. Mozart en Schikaneder deden een gooi naar het succes en hebben
het gezocht in een boeiende afwisseling van dramatische, sensationele tegenstellingen,
in een onophoudelijke mobiliteit der verbeelding. Dat is de voornaamste factor van
de Zauberflöte, de enige waardoor zij waarde en duurzaamheid bezit, zoals Goethe
toen reeds uitstekend heeft bemerkt.
Nooit zouden Schikaneder en Mozart tevreden zijn geweest met de blikkerige
slang die daar even om de hoek komt gluipen en flauw valt. Evenmin met een
wraakgierige Koningin van de Nacht, die in de lucht verschijnt als de brave Madonna
uit een winkel voor religieuze artikelen. Evenmin met het trio harer hofdames, die
op haar plaats blijven geschroefd als een standbeeld der drie gratiën. Evenmin met
de versteende postuur der Drie Knapen. Evenmin met de twee gelieven die kalmpjes
over het toneel kuieren, als zij de vervaarlijkste beproevingen van water, vuur etc.
geacht worden te doorstaan. Evenmin met die verstarde groepen van Osiris-monniken,
Isis-nonnen en hun prekerige opperpriester. Evenmin met die paar donderslagen op
een houten kist. Evenmin met die veel te korte scène der getemde wilde dieren. Nog
het minst zouden de twee auteurs zich vergenoegd hebben met dat stemmige maar
bijna onveranderlijke décor. Dat was menigmaal te leeg, en veel te gestileerd volgens
bekende artistieke recepten, veel te stationnair. Alles tezamen genomen zeer degelijk,
doch weinig geschikt om hen te behoeden voor hun dreigend failliet.
Bij een accurate beoordeling van deze voorstelling der Ned. Opera moet de nadruk
worden gelegd op de tekorten der mise en scène, omdat de gebreken der muzikale
uitvoering ten nauwste daarmee samenhangen. Van de verschillende, buitengewoon
gevarieerde accenten waarin Mozart de muziek der Zauberflöte intoneerde, geraakte
geen enkel tot behoorlijke expressie. Alle gevoelens, alle emoties welke hij bedoelde
op te roepen (vrolijkheid, toorn, edele en profane verliefdheid, vreesachtigheid,
schrik, ontsteltenis, mystieke huiver, heiligheid beklemming, blijdschap, geestdrift),
deze ganse rijke gamma van gewaarwordingen, was genivelleerd, geneutraliseerd
tot de eenvormig-mechanische weergave van een aantal klassieke, academische
formules door een dirigent aan wie alle gemoedsgesteltenissen vreemd zijn behalve
de permanente agitatie. Dat reeds het eerste accoord der ouverture mislukte (het werd
per ongeluk ingezet met een opmaat die Mozart expres niet schreef) kan nog te wijten
zijn aan nervositeit of inattentie. Maar bij de vierde maat begon ook reeds die dorre,
grauwe, kleurloze, schoolse, onpersoonlijke, ongenuanceerde manier van naarstiglijk
vakmanschap, welke tot het einde toe zou voortduren. Dat de grote aria der Koningin
van de Nacht gecomponeerd is op de pathetische woorden ‘Der Hölle Rache kocht
in meinem Herzen, Tod und Verzweiflung flammen um mich her!’ kon in de verste
verte door niemand vermoed worden die enkel lette op de muziek. Zij werd afgedraaid
als op een speeldoos. Wie zich de tekst herinnerde, kon slechts verbluft staan over
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een zo pertinente tegenspraak tussen woord en toon. De priester-mars, de
priester-koren, en alles wat de Tempel betrof van Isis en Osiris, miste zelfs het
minimum van meer dan gangbaar kerkse piëteit en wijding, die men mocht
verwachten. Waarom ontbraken bij deze episoden de twee bassethoorns (de
hedendaagse alt-klarinetten) welke Mozart daar (evenals in zijn Requiem) met
voorbedachten rade gebruikt om een sfeer van sacrale geheimzinnigheid te scheppen?
Een nauwkeurig dirigent schikt zich niet in zulke nalatigheden.
Maar ook het verrukkelijke Terzet van Sarastro, Pamina en Tamino werd haastig,
slordig en oppervlakkig weggedirigeerd. Ik zou nog tien andere voorbeelden kunnen
aanhalen waar een nijverig gebaar de geest van Mozart verstikte. Wie echter, die
respect heeft voor muziek, en een ordentelijk begrip ervan, kan nog bewijzen vragen
na de Terzetten der Drei Knaben, welke speciaal waren geïnstrueerd volgens de
voorschriften van de dirigent? Men hoorde daar drie pieperige, schrille, hese,
toegeknepen jongenskelen. Zij stonden niet enkel hun stemmen hopeloos te bederven.
Niet enkel zongen zij afzichtelijk lelijk en dreinerig. Ieder der drie zong daarenboven
zo afschuwelijk vals dat het onmogelijk was om de tonen nog te onderscheiden en
te herkennen. De woorden trouwens ook. En men leze de tekst eens om te begrijpen
welke magnifieke, lieflijke passages (de wijsheid uit de mond van kinderen) hier
eigendunkelijk gehavend en verknoeid werden. Waarom? Vermoedelijk alleen om
te speculeren op de aandoenlijkheid welke uitgaat van drie jammerlijk onbeholpen
wichten. De dirigent die zoveel schuldigheden op zijn schouders laadde, is Josef
Krips. Het wordt tijd dat men het onmetelijke verschil bespeurt tussen hem en zijn
ambtgenoten Alexander Krannhals en Charles Bruck.
Eveneens voor menige fout in de bezetting der rollen is de dirigent grotendeels
verantwoordelijk. Nelly Burbach heeft een te dunne stem en te weinig techniek voor
het veeleisend emplooi der Koningin van de Nacht. Tamino is een lyrische tenor wie
de dramatische aard en gewoonten van Frans Vroons niet liggen. De bas van Gerard
Groot bezit te weinig volume en draagkracht, voor de imposante partij van Sarastro,
De Engelse gast Adèle Leigh, als Pamina, is een charmante verschijning, maar te
moeizaam in het hoge register en te eenvormig behaaglijk in haar spel. De woeste
moor Monostatos werd door Chris Taverne te veel geacteerd, te veel gedeclameerd,
te weinig gezongen. Het trio der hofdames (Corry van Beckum, Cora Canne Meyer
en Anny Delorie) was zeer mooi van klank. Uitstekend ook de twee Geharnasten
van Jan van Mantgem en Guus Hoekman. Voortreffelijk de Papagena van Nel Duval,
vooral in haar vermomming als oude heks. De uitnemendste van allen, en de enige
werkelijk goede onder de hoofdrollen zou Jos Burcksen zijn geweest als Papageno,
wanneer hij in het tweede bedrijf zijn komische vondsten een beetje had weten uit
te breiden. Maar hiervoor is denkelijk de regisseur weer aansprakelijk. Vocaal en
instrumentaal beschouwd, was de muzikale voorbereiding onberispelijk, en het deed
mij genoegen te vernemen dat aangaande de wanluidendheid der Drei Knaben geen
verwijt behoeft te worden gericht tot de vaste medewerkers der Ned. Opera.

De Solisten
Daar ligt een stapel programma's naast me van de solisten der laatste twee maanden
waarmee ik schrikbarend ben achterop geraakt. Zij vormen in de stille morgen een
complex van verwijt en melancholie. Ik doorblader ze nog eens en nog eens, al die
namen ondervragend. Ik probeer mij de gestalte te verbeelden welke zij hadden op
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het podium, mij een gebaar te herinneren, een intonatie, een moment van muziek.
Enkelen rijzen op zonder moeite, direct en duidelijk. Bij de meesten moet ik even
nadenken, hoewel ik hen een paar uren hoorde en zag. Zij blijven vaag, nevelig,
veraf. Sommigen tonen zich niet, ofschoon ik mijn best doe hen te roepen.
Gedurende mijn bezigheid om ieder terug te vinden, heb ik gewacht. Waarop? Ik
weet het goed maar wil het mij niet zeggen. Ik wachtte op iets wat er eigenlijk vanzelf
moest zijn, zonder gezocht te worden. Op de wederkeer ener aandoening die nooit
helemaal verdwijnt wanneer zij er eenmaal geweest is, en die bij het lichtste
herkennings-sein haar werking hernieuwt. Ik wachtte op de radiatie, de uitstraling
van een persoon, op het magnetiserend contact met iets menselijk-levends, op de
geheimzinnige communicatie (veel raadselachtiger dan de telepathie en veel
gemakkelijker controleerbaar), ik wachtte op de inschakeling met de intiemste
roerselen van een Ander, op het leven-wekkende signaal dat wij van een Ander
vermogen te krijgen bij wege van een zo vreemd en zo klein middel als een tekentje
in ons geheugen.
Die radio-electrische verbinding met een persoon moet nog een atavistisch
overblijfsel zijn uit de tijden der heldenverering. Maar het is geen auto-suggestie. Er
zijn personen van wie ik deze onzichtbare vonk gaarne zou ontvangen en die mij
haar niet overbrengen. Er zijn personen van wie het me onverschillig is, of soms
ongewenst, dat zij zich zo treffend, zo onafwijsbaar aan mij mededelen, en die me
toch bereiken.
Nog weer eens bladerend in mijn achterstallige programma's bemerk ik dat de graad
van duidelijkheid en van intensiteit, welke het organisme onwillekeurig verlangt en
verwacht, door geen van allen gehaald werd. Bij wijlen scheelt het weinig. Gérard
Souzay kan met zijn mooie bariton omgaan alsof alles gemakkelijk is en niets hem
moeite kost. Maar zijn vaardigheid schijnt geen doel te hebben en wat hij zingt glipt
langs ons heen. Irma Kolassi kan met haar prachtige mezzo-sopraan doen alsof alles
echt is en trillend van emotie. Maar voortdurend bespeurt men instinctmatig het
penetrante vernuft en ook de coquetterie waarmee elke ontroering is uitgerekend en
nagebootst. Wij kunnen ons niet aan haar overleveren omdat zij zich slechts schijnbaar
geeft. De sopraan van Ellabelle Davis veroorzaakt onvoorwaardelijk bewondering
om de weergaloze puurheid van haar klank en een onfeilbare techniek, wat mij telkens
slaat met verbazing en stemt tot warme dank, wanneer ik zulke hoge eigenschappen
en verworvenheden bespeur bij iemand van het zwarte ras, waarvoor geen eeuw
geleden de Europese cultuur nog onbekend en verboden terrein was. Ellabelle Davis
voelt zeer zuiver en zeer juist de spirituele en sensitieve ondergronden der Westerse
muziek. Maar de natuur der zangeres (misschien omdat het haar tweede natuur is,
misschien echter ook omdat zij reeds een mode volgt) zit besloten in de boeien ener
geaccepteerde expressiviteit. Haar wezen liet zich begrenzen tot sensitieve
immobiliteit. Niettegenstaande deze beperking treft zij menigmaal een raakpunt.
Doch zij varieert het te zelden en dringt nimmer verder.
Kan ik, naast deze drie volleerde en toch onvoltooide artisten, Aafje Heynis plaatsen
op hetzelfde plan? Vandaag nog niet. Wellicht straks. Als zij een jaar lang meer en
methodischer studeert, als zij een jaar lang minder optreedt. Zij heeft een alt-stem
die reeds wegens haar enorme omvang en buitengewone bruikbaarheid in de laagte
en in de hoogte behoort tot de grote zeldzaamheden, en die uniek zal worden als zij
er zich systematisch op toelegt om haar timbre te stabiliseren, te unifiëren, totdat
over de hele, rijke scala iedere onregelmatigheid, iedere toevallige holte of kaalheid
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is weggewerkt. Ik zou willen dat deze raad tot iets dient. Hij komt voort uit de vele
ogenblikken waarin de zang van Aafje Heynis mij heeft aangegrepen als de ware
uiting ener werkelijke kunstenares, vererenswaardig gelijk men ze zich droomt, en
tevens uit de vele ogenblikken waarin ik door een gering defect, een kleine breuk in
de melodische lijn mijn droom, mijn vreugde verstoord zag.
Onder de pianisten wandelt Marie-Thérèse Fourneau voort op de brede baan welke
voor haar werd geopend. Zij wandelt een beetje zorgeloos, nonchalant, soms slordig.
Het is al enige tijd geleden dat ik bij haar een directe verbintenis heb waargenomen
met de muziek, en zelfs met haar instrument. Wat is het waarom zij zich nog zo lauw
maar passionneert van binnen? Ook bij Eduardo del Pueyo ging iets te loor van de
gloed der vlam die mij vroeger leek op te laaien uit hetzelfde vuur dat de componist
ontstoken had. Hoewel echter zijn kleuren taanden en zijn karakteristieken afstompen,
hield zijn techniek stand ondanks een vermindering van de innerlijke energie die niet
meer naar het summum tracht. Tegenover hem destijds had ik een verschijning gelijk
Germaine Thyssens-Valentin kunnen stellen als contrast. Men zou zeggen dezelfde
brand. Doch bij de Spanjaard reëel, zonder opzettelijkheid, bij de Française
romantisch, met voorbedachte rade. Beiden even echt. Maar de een was wat hij is.
De andere verbeeldt zich wat zij zou willen zijn, en een streven verdient lof, al slaagt
het enkel sporadisch. Marjo Tal behoort eveneens tot deze soort van romantiek.
Onstuimig en imperieus in haar onstuimigheid. Profetes die een zending vervult, een
roeping. Volkomen eerlijk in haar illusie. Geheel waarachtig. En bij wijle schenkt
zij de overtuiging. Toch hapert er iets in de verwezenlijking harer gedachte. Er is
meer wil dan daad, en geen gehele versmelting. Men zou wensen haar af en toe
minder opbruisend te zien, een beetje zwak, niet altijd op een drievoet en met een
purperen mantel. Vooral niet bij Schubert die zich gaarne liet deinen en dobberen
over een wijde, milde zee, welke niets weerspiegelde dan hem, is zijn hemelse
genoeglijkheid.
Minder geïntrigeerd maar veel geruster luistert men naar Jan Odé. Hij geeft geen
raadsels op als de koningin van Saba en de sfinx. Voor hem zijn de noten gewone
feiten van klank, waarachter geen onpeilbaarheden verzonnen behoeven te worden
om te interesseren. Hij is rechtuit, redelijk, zonder kronkels, openhartig. Hij raffineert
niet. Hij zal de poëzie, de fantasie niet dwingen en lokken, wanneer zij niet uit eigen
beweging komt. Een gedegen techniek, zo hecht en stevig als het kan. Voor een type
van ongeveer gelijke geaardheid, even positief, en enkel verschillend in vastheid, in
verzekerdheid, houd ik Gérard van Blerk. Maar deze, geloof ik, is zich daarvan nog
niet helemaal bewust, of heeft een pas ontluikende neiging tot een conceptie van de
muziek die meer speling vergunt in haar perspectieven.
Twee nieuwelingen hebben geklopt aan de deur van de toekomst: Denise Berthe,
een jonge Française, Frans Brouw, een jonge Belg, beiden uit een zeer goede school,
en op de drempel hunner jeugd. Beiden nog onbevangen genoeg (Berthe meer dan
Brouw) om een heugenis te suggereren van groene paradijzen, doch niet genoeg
ontbloeid voor de andere onbevangenheid die verkregen wordt door ervaring en
inzicht, wanneer zij niet aanwezig is gedurende de aanvangsjaren. Zij hebben
voldoende talent (Berthe misschien meer dan Brouw) om het genie te veroveren. Zij
begonnen het eerste hoofdstuk van een roman, dat de aandacht spant, waarvan het
vervolg niet kan worden gegist, doch die wij gaarne verder zouden willen lezen.
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Frappanter verschil dan tussen de jongste Theo Bruins en de jongste Hans Henkemans,
slechts gescheiden van elkaar door de afstand ener generatie, komt niet dikwijls voor
in het concertbedrijf. Bruins, representatief voor een groot deel der hedendaagse
jeugd, verwerpt de hele gevoelswereld van het verleden als oude santekraam. Het is
ook inderdaad leugen en humbug en recept wat de mensen der laatste vijftig jaar
gemaakt hebben van het sentiment. Dat moet allemaal tegen de grond, en daarna
zullen we verder zien. Henkemans, spruit van de voorgaande tak, wil dat antieke
affect-leven niet afvallen, hij wil het evenmin verbasteren, hij wil het langs historische
en psychologische weg zo getrouw mogelijk restaureren en reconstrueren. Misschien
is de houding van Bruins instinctief en onbewust; die van Henkemans is stellig
beredeneerd. Die van Bruins is simplistisch; die van Henkemans uiterst omslachtig
en zal mettertijd nog gecompliceerder worden, want hoe dieper men naar de oorzaken
afdaalt, hoe meer men er te rangschikken heeft.
Welke houding verkiest gij? Ik noch de een noch de ander. Bruins ontzielt met
een koude bezieldheid alles wat hij aanraakt, en omdat alles ontzield is wordt alles
egaal. Henkemans doet als de tovenaar die een apparaat zou hebben uitgevonden
waarmee de vibraties van voorbije mensen en dingen kunnen worden achterhaald en
weergegeven. Wat hij opvangt zijn zeer curieuze, zeer gelijkende schimmen, als uit
een ideale cinematograaf, doch geen wezens van vlees en bloed.
Naar mijn idee is de zaak veel eenvoudiger. Niets van hetgeen een Meester
opschreef gaat ooit voorbij. Het blijft steeds actueel. Want de mens van vijf duizend
jaar geleden reageerde precies eender op de verschijnselen als de mens van nu. In
andere vormen, maar met hetzelfde mechanisme der zintuigen, op dezelfde manier.
Wij behoeven slechts natuurlijk te worden, onbelemmerd in onze reflexen, en
onmiddellijk hervinden wij bij de Meesters ons eigen zelf, dat aan geen tijd gebonden
is. Het zou me niet verbazen dat Bruins en Henkemans op het punt staan deze naakte
waarheid te ontdekken. Met hun fabelachtige techniek zullen zij dan het wonder
verrichten. Het wonder van de rechtstreekse samentrilling en de samenklank met
alles wat is.

Het intermezzo Kubelik
Voor de maand dat hij hier Van Beinum kwam vervangen, had Kubelik een
werkprogram opgesteld waaruit de bedoeling scheen te spreken om reeds door zijn
ordening de indruk te maken van een zinvol en veelzijdig kunstenaar, die de muziek
dient zonder meer te hechten dan nodig is aan pronk. Men bekeek het met genoegen
en vertrouwen. Er waren oude, familiaire dingen; er waren ook nieuwe, of onbekende,
of zeldzame; weloverwogen gerangschikt naar hun verschillen en overeenkomsten,
uitstekend gedoseerd naar hun emotionele vermogens, inzichtig gegroepeerd naar
hun specifieke waarde. De gezamenlijke rij der gekozen composities suggereerde in
terrasvormige lijn de beweging van een geleidelijk crescendo, culminerend met de
Symphonie van Franck en de Vijfde van Beethoven. In gelijke mate als de dirigent
zijn eigen innerlijke activiteit verhoogde, zou de spanning toenemen zijner hoorders.
Dat was knap bedacht, haast onmerkbaar, en de originaliteit van het idee kan niet
worden ontkend.
Nu staat te bezien in hoeverre Kubelik deze voortreffelijke opzet gelukt is.
Alsof hij geen tijden was weggeweest, begon hij met een onschuldige symphonie
van Mozart. De uitvoering klonk levendig, maar zonder afwisseling, en een beetje
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opzettelijk puntig. Zij bleef aan de oppervlakte. De dirigent deed geen enkele poging
om iets meer te geven dan los spel. Vergeleken bij het vorig jaar had zijn gebaar
weer opmerkelijk gewonnen aan soberheid. Maar het stuipachtige eventjes
doorzwikken bij haast iedere zware maatslag, te vergelijken met een lichte hik, is
nog niet geheel verdwenen en blijft zijn remmende invloed uitoefenen op alle melodie
welke hij dirigeert. Men kon die waarneming rustig voortzetten onder het tweede
pianoconcert van Beethoven, zeer helder vertolkt door Solomon, maar met de erfelijke
Britse terughouding in de uitdrukking van intieme gewaarwordingen. De orkestrale
begeleiding daarnaast leek dik, troebel, zonder zingende nuancering.
Het saillante nummer van deze openingsavond was de Eerste Symphonie van
Dmitri Sjostakowitsj, bij ons niet meer uitgevoerd sinds Van Beinum haar
introduceerde in 1932, zes jaren na de première te Leningrad. Psychisch beschouwd
speelt het werk zich voor een ruim deel af op hetzelfde plan als Mozart, gelijk Kubelik
deze opvat. Het raakt de opperhuid met aangename prikkeling, doch laat de rest der
zenuwen onberoerd. Technisch is het minder geavanceerd dan men uit 1926
verwachten mag. De tweede helft (elegischer en pathetischer) boeit sterker dan de
voorafgaande. Maar het enige dat zich duidelijk aftekent is de grote solo voor
gedempte trompet, magnifiek gespeeld door Komst. Het orkest ontvouwde al zijn
schatten van kleuren en rhythmen. Eveneens in de Vier Slavische dansen van Dvorak,
waarmee men opgewekt naar huis ging, neutraal tevreden, zonder bepaalde verlangens
of verwachtingen, wat ik altijd een beetje jammer vind.
Over de Negende van Mahler werd hier afzonderlijk bericht met accenten van
bewondering. Een oude wens van me, lang geleden uitgesproken, werd door Kubelik
vervuld. Hij voelt dat deze aangrijpende grafzang moet eindigen in stilte, en met een
ingetogen wenk der handen weerde hij het gebruikelijk applaus. Dat iedereen
onmiddellijk begreep was het beste bewijs van de diepte en de waarachtigheid der
ontroering welke deze lange en verheven muziek had teweeggebracht. Voor een
enkele keer werd de concertzaal gelijk sommigen ze eertijds zich verbeeldden: een
plaats voor de viering van hoge, nog ondefinieerbare mysteriën.
Zijn volgend programma bevatte als Amsterdamse noviteit de Dansflitsen van Sem
Dresden, een zeer curieuze, zeer moderne serie van zeven variaties op een enkel
muzikaal gegeven. Zij naderen dichter de realiteit dan de bijna volledig gesublimeerde
Sinfonietta voor klarinet welke in December met Bram de Wilde als solist ragfijn
gedirigeerd was door Van Beinum, in de trant van Chinese calligrammen. Toch
behoren zij tot dezelfde categorie waar het intellect zich transformeert in sensitiviteit.
Het scheen mij niet dat Kubelik de vele finessen der partituur van Dansflitsen genoeg
doorvorst had om haar te situeren op het juiste plan, een tikje verder boven de begane
grond dan hij meent. Dat lagere niveau past beter bij Dvoraks Vioolconcert,
voorgedragen door Ludmilla Bertlovà, een sympathieke verschijning, maar zonder
voldoende solistisch prestige om een breedsprakig, monotoon en monochroom stuk
boeiend te maken. De gewone maat van fantasie is ook nog bruikbaar voor
Tsjaikowsky's Vijfde Symphonie, die vlot werd aangepakt en afgewerkt als een
stuiversverhaal. Maar het kan ook (hoewel minder gemakkelijk) als een roman van
Tolstoï, gelijk wij gewend zijn.
Met de Strijkersserenade en het Stabat Mater van Dvorak, gekozen ter herdenking
van diens vijftigste sterfdag, heeft Kubelik zich bedenkelijk vergist. De
vaderlandsliefde misleidde hem. Het Stabat Mater, beschouwd in het perspectief der
Tsjechoslowaakse geschiedenis, mag gerekend worden tot de verdienstelijke werken.
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Het is welluidend, het is bekwaam gecomponeerd. Maar het is ook zeer langdradig,
zeer eentonig, zeer ouderwets, versleten muzikanten-rethoriek. Het bezit geen enkele
der deugden van de spontane inspiratie. Het heeft daarom nergens standgehouden in
de loop der jaren. Als we gingen zoeken zouden ook wij een even degelijke en
overbodige compositie kunnen opdiepen uit onze muziek-historie van de vorige
eeuw, om ze te exporteren, met naïeve bluf. Wij doen dat niet omdat wij begrip
hebben voor absolute waarden. Dat spaart ons teleurstellingen, en wij dwingen
niemand in het buitenland om ons onaangename waarheden toe te voegen. Tot de
werken van een rang, waarmee geen propaganda gevoerd kan worden, behoort ook
de genoemde Serenade. De stipte handhaving ener onwrikbare internationale
peilschaal ten opzichte van locale producten is van essentieel belang. Wanneer wij
die maatstaf afschaffen vergiftigen wij elkaar met mediocriteiten, en desorganiseren
wij de ganse muziek.
Omdat ik vernomen had dat de hier onbekende Otakar Ostrcil eerst een volgeling
was geweest van Smetana, daarna van Mahler, boezemde zijn ‘Kruisweg’ (veertien
symphonische variaties) mij tegelijk schrik en nieuwsgierigheid in. Ik had willen
weten tot hoever Kubeliks nationalisme zich uitstrekt, ofschoon dergelijke
experimenten duur zijn en vruchteloos. Doch het hier aangekondigde stuk moest
vervallen, omdat de orkest-partijen niet tijdig waren aangekomen. Het werd vervangen
door een feestelijk Concerto van Vivaldi, op wie de dirigent slechts een globale,
academische visie bleek te hebben. Bruckners Derde gaf hij in de ongebruikelijke
editie van 1878, waarvan de afwijkingen hoogstens vijf kenners in ons land kunnen
interesseren. De vertolking was loffelijk. Maar in de vele onverhoedse
stemmingswisselingen der Finale knapte herhaaldelijk de psychologische draad.
Misschien omdat de versie van 1878 gebreken heeft? Wie kan daarover met reden
oordelen? In ieder geval moet ook deze musicologische onderneming om de
complicaties welke zij veroorzaakt en de luttele baten die zij oplevert, afgekeurd
worden als onnodig experiment.
Het was zeer jammer dat wegens ziekte van Thom de Klerk, voor wie Bertus van
Lier een fagot-concert schreef, de première hiervan niet kon doorgaan. Kubelik
toonde zich respectueus tegenover de Nederlandse kunst, en vergoedde de gemiste
kans door een herhaling van het Symphonisch ballet Katharsis, van dezelfde auteur
dat hij twee jaar geleden creëerde op het Festival. Tot mijn spijt moest ik de
compositie toen karakteriseren als ‘onvoldragen Symphonie’, en deze indruk werd
door de tweede uitvoering niet gewijzigd. Thans echter zou ik mijn deceptie minder
wijten aan de vorm dan aan de inhoud, welks thematisch materiaal en ideeën-wereld
te sterk gebonden zijn aan post-romantische verbeeldingen om een uiting te
veroorloven van de eigenaardige persoon, die zich openbaart in de technische arbeid.
Het intellect van Bertus van Lier had verscheidene zwakheden, halfheden der psyche
kunnen ondervangen, corrigeren, want ook dat is de taak van het intellect.
De vertolking van Katharsis zou bevredigend geweest zijn, wanneer de
solo-violoncellist niet op onverklaarbare wijze had misgetast langs de snaren van
zijn instrument. Dit lag niet aan de dirigent. Maar uitsluitend aan het fascinerend
spel van Clara Haskil had Kubelik te danken dat de overdadige luidruchtigheid
waartoe hij het begeleidende orkest opdreef, niet al te storend hinderde in het
dansende, het meest exuberante, het meest Bacchische der concerten van Mozart
(no. 459), dat geschreven schijnt in een roes van jubilatie. Bij muziek als deze
ondervindt iedereen als een onvergelijkbare weldaad van bemoediging, dat Clara
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Haskil in levende lijve een bewijs is voor de oude stelling der superioriteit van de
geest, die alles regeert.
Le Tombeau de Couperin wordt onder de handen van Kubelik een beetje artificieel,
wat stijfjes, niet helemaal authentiek, niet helemaal vervalst, maar toch gelijkend,
als porcelein van Limoges uit Amerika. Het concert voor de linkerhand daarentegen
(met zwierige kracht gespeeld door Robert Casadesus) had orkestraal minder duister,
minder vinnig, minder hoogdravend mogen klinken, en dat zou beter gepast hebben
bij de historische Ravel en zijn legende. De Vijfde Symphonie van Honneger is niet
enkel een somber ding, maar ook een leeg ding, en haar verbijsterende leegte, die
op de koop toe afstotend lelijk is, zal zij later gelden als een overtuigend document
humain van deze radeloze tijd. Het doet er niet veel toe hoe de leegte verklankt wordt,
want elk criterium ontbreekt hier. Het Vijfde Piano-concert van Prokofjew (solist
Nikita Magaloff) is een amusante clownerie van zeer virtuoze, zeer komische
acrobaten, met nu en dan als in een goed circus, een vleugje poëzie, een schepje
heimwee-sentiment. Al die charmante, bizarre, sardonische, frenetieke, fidele nuances
van humor hadden door de dirigent juister getypeerd kunnen worden. Maar dat hoefde
nog niet, dat is voor later; nu beviel het stuk (een meesterwerk) ook zo. Het orkestrale
fragment uit de Trojanen van Berlioz (‘Chasse et orage’, een klein symphonisch
gedicht) kan eveneens tegen een stootje, omdat het stuk een geijkte reputatie heeft
en zelden gehoord wordt, waardoor ongeveer niemand bespeurt wat er tekort komt.
Tot aan de Symphonie van Franck dus en de Vijfde van Beethoven, beide
triomfantelijke werken, waarmee Kubelik in apotheose afscheid nam, waren tegen
zijn directie geen bezwaren gerezen van overwegend belang. Zij was bijna neutraal
geworden, bijna objectief, een tikje passe-partout. Elke muziek, uitgezonderd Mahler,
gebeurde in dezelfde sfeer, met dezelfde uniforme, stereotype, spaarzame mimiek,
en elke muziek werd daardoor eigenlijk sfeerloos. Men wendt er aan, en als het
weinig goed deed, het deed ook weinig kwaad. Maar wat te drommel bewoog hem,
wat mankeerde hem om plotseling bij de Symphonie van Franck terug te vallen in
zijn execrabelste ‘stijl’ van vijf jaar geleden, en deze compositie, welker statige,
nobele bouworde sinds langer dan een halve eeuw vaststaat, te verlagen tot een
lawaaierig en vulgair kermis-decor? Wat voor ijdelheid had hem bevlogen om de
Vijfde van Beethoven te banaliseren tot hollebollige bombast?
In de loop der maand begon ik illusies te krijgen over Kubelik. Tweemaal tenslotte
plaatste hijzelf mij tegenover zijn grondige inconsistentie, en ik heb ze alle weer
verloren.

Voor de Gitaar
Ter wille van de gitaar, die van de Sarracenen komt, evenals de luit waarmee ze
verwant is, maar die afsterft en verdwijnt, ter wille van het dichterlijkste der
instrumenten dat gered werd door de schilders, denk ik, omdat zij er onbewust en
terecht de tovers uit voelden opzingen van Saadi's rozentuinen, van Omar Khayyam's
voluptueuze melancholie en van Sheherazade's verliefde sprookjes tezamen, ter wille
van dat droomachtigste aller speeltuigen zou ik een pleidooi willen houden voor het
arrangement, een beetje mooier gezegd de transcriptie.
Zoals gij weet verstaat men onder beide woorden het overbrengen van een
muziekstuk op een ander instrument dan waarvoor het oorspronkelijk geschreven
was. En zonder deze manipulatie, welke zelfs de tolerantste wetgeleerden nog in de
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ban doen, schijnt ook de gitaar te zullen moeten verdwijnen, ten minste uit de kunst
der concertzaal, hoewel daar zoveel geaccepteerd wordt als authentiek echt wat
onbetwistbaar vervalst is.
Want het ongeluk heeft gewild dat de gitaar pas gered begon te worden (eind
achttiende, aanvang negentiende eeuw), toen de piano haar hegemonie reeds had
opgelegd aan de smaak van het publiek en aan de geest van de componisten. Geen
enkele der ‘grote meesters’ schreef solistisch voor de gitaar. Slechts een aantal
virtuozen, die als creatieve naturen ternauwernood iets betekenen, hebben voor gitaar
gecomponeerd. Vroeger, toen de sensitieve organen van solisten en hoorders geringere
eisen stelden, kon men zich daarmee behelpen. Tegenwoordig, nu de gamma der
emoties naar alle richtingen is uitgebreid, gaat dat niet meer. Om te kunnen leven,
in geestelijke en in lichamelijke zin, moet een artist als Segovia transcripties ter hulp
mogen roepen. Hij heeft de beroemde viool-chaconne van Bach gezet voor gitaar.
Heel eenvoudig: een octaaf lager. Op het programma waarmee de twee Argentijnse
gitaristen Graciela Pomponio en Jorge Martinez Zarate hier vorige week debuteerden,
telde men onder de vijftien nummers negen arrangementen.
Drie hiervan bewezen mij dat ik de twee vertolkers niet enkel te houden had voor
zeer uitmuntende virtuozen, doch bovendien voor kunstenaars van edele soort. Die
drie transcripties waren van Bach (preludium in es-mineur uit het Wohltemperierte
Klavier), van Ravel (Pavane de la Belle au Bois dormant) en van Debussy (La Fille
au Cheveux de Lin). Alle drie bleken gearrangeerd met de zorgzaamste getrouwheid
aan de bedoeling der muziek, met ware meesterhand, en alle drie bleven op de gitaar
de volmaakt voltooide juwelen van klank die zij zijn op de piano.
Het was geheel zinrijk en buitengewoon treffend zoals Zarate de leidende melodie
van Bach's Preludium verdeeld had over de twee instrumenten, waardoor het effect
van dialoog verkregen werd dat Bach hier bedoeld moet hebben (een diep-innige,
mijmerende, zacht gloeiende, liefelijk-strelende samenspraak tussen de Ziel en haar
Aangebedene), maar dat op een klavier bijna onrealiseerbaar is. Het was even
merkwaardig hoe Zarate in zijn overzetting van de Schone Slaapster en van het Meisje
met haren van vlas de sprookjes-atmosfeer niet slechts bewaard had, doch versterkt.
Ik durf ronduit bekennen dat ik deze drie lezingen voor gitaar verkies boven de
originele versie van de componist. Om haar suggestieve intonaties. Vervolgens
wegens de kwaliteit van de klank, welks weergaloze doorzichtigheid en zuiverheid
op ieder ander speeltuig onbereikbaar zijn. Wie een ogenblik bedenken wil dat van
alle instrumenten de gitaar zonder enige twijfel het hoogste geleidingsvermogen
bezit voor een soepele doorzending van de subtielste zenuwwerkingen, zal zich niet
verbazen over deze lof en deze bewondering jegens het gevoeligste en het
welsprekendste der gereedschappen waarvan wij ons bedienen om de trillingen
waarneembaar te maken van een gemoed.
Dat wij de gitaar als zulk een uitdrukkingsmiddel behouden voor de kunst, zal de
winst zijn van een ruimere en gezondere liberaliteit ten opzichte der transcripties.
Wat kunnen wij erbij verliezen en wat kan het nadeel zijn?
Alvorens een vonnis te vellen, zullen wij verstandig en eerlijk handelen door ons
te herinneren dat het ganse hedendaagse muziek-apparaat in de loop der vorige eeuw
langzaam-aan een reusachtig arrangement geworden is, intrinsiek verschillend van
het instrumentarium dat de componisten gebruikten tot omstreeks het jaar 1800. Wie
zich verbeeldt dat een stuk, geschreven voor virginaal, clavichord, spinet of
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clavecimbel, nog ongeveer gelijkluidend klinkt op de tegenwoordige concert-vleugel,
vergist zich. Wie meent dat de piano waarvoor Mozart, Beethoven, Schubert en
Chopin componeerden, nog ten naaste bij dezelfde is als de piano van heden, maakt
zich wat wijs. Tussen het orgel van Frescobaldi en Bach en het orgel van tegenwoordig
bestaan alleen nog theoretische overeenkomsten. De viool van Bach (en zelfs haar
strijkstok) verschilt in sommige opzichten essentieel van de huidige viool. Ook de
fagot. Ook de hoorn. Ook de trompet. De c-klarinet, die in veel klassieke partituren
wordt vereist, raakte in onbruik. Eveneens de alt-bazuin en de eigenlijke tenor-bazuin.
Eveneens de alt-klarinet. Niemand bekommert zich om deze dikwijls zeer ingrijpende
wijzigingen in het particuliere timbre en in de onderlinge verhoudingen der timbres..
Men onderneemt soms pogingen tot een zeer gedeeltelijke restauratie van het
oorspronkelijke coloriet. Maar wie meent dat bij die uiterst bescheiden reconstructies
de werkelijke gelijkenis hersteld is, misleidt zich willens of onwillens.
Wij kennen de vroegere componisten slechts in zeer gealtereerde vorm. Ik geloof
echter dat de meesters zelf die veranderingen aanvaard zouden hebben als
onvermijdelijke gevolgen ener voortdurende evolutie. Ik geloof dat er tijdens de
gouden eeuwen der muziek nooit een meester is geweest die geprotesteerd heeft
tegen transcripties. Integendeel. Hoe meer hoe liever. Zij beschouwden het soort van
instrument niet als een adhaererend en integrerend bestanddeel van hun muziek. Zij
waren geen puristen, geen letterzifters. Het was hun nagenoeg onverschillig op welk
speeltuig, of met welke stem, en dikwijls zelfs op welke tekst hun muziek werd
vertolkt, mits zij klonk, mits zij gestalte kreeg. Protesteert de schilder tegen een
reproductie zijner werken? Neen immers. En hoeveel dichter bij de gelijkenis staat
een arrangement van muziek, vergeleken met de meeste reproducties ener schilderij!
Beethoven zette zijn viool-concert om in een concert voor piano. Bach maakte
talrijke transcripties. Mozart dito. Liszt dozijnen. Op de titel-pagina der fameuze en
geniale sonate van Franck kan men lezen: voor viool of voor violoncel. Brahms liet
in enkele stukken de keus tussen clarinet en alt-viool. Hoeveel arrangementen heeft
Ravel gepermitteerd van zijn Bolero? Zij zijn ontelbaar. Hijzelf zette Moussorgsky's
Tableaux voor orkest! Ik zou tot morgen kunnen doorgaan met het citeren van
voorbeelden die bij de meesters, klassieke en moderne, getuigen van de onbeperktste
indulgentie. En wij zouden bordjes willen oprichten met verboden toegang? Wat
matigen wij ons aan? Op welke gronden? Met welk recht verbeelden wij ons een
betere kijk te hebben dan de componisten op de benutting hunner muziek?
Onze enige zorg zou moeten zijn dat bij arrangementen de inhoud, de strekking, de
psyche ener compositie niet geschaad of niet gecaricaturiseerd worden. Toen Busoni
de viool-chaconne van Bach zette voor piano beging hij een exces van megalomanie.
Hij monumentaliseerde haar op een onzinnige manier, in typisch Duits-Italiaanse,
rhetorische, imperialistische trant. Doch al kan volstrekte vrijheid in de schikking
van het instrumentale uiterlijk ener compositie tot monsters leiden, toch zou ik geen
grenzen willen trekken en geen edicten willen uitvaardigen.
Van buitenissigheden overigens is bij kunstenaars als Segovia en zijn jongere
collega Zarate geen sprake. Laat hen daarom arrangeren wat hun goeddunkt.
Beschouw hun arrangementen zonder vooringenomenheid; bewonder ze zonder
partijdigheid wanneer ze het origineel niet schenden, dikwijls evenaren, soms
overtreffen; juich ze toe voor het behoud van een der hanteerbaarste en verrukkelijkste
instrumenten, welks artistieke voortbestaan bedreigd is. Laat de Segovia's en de
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Zarate's nog twintig jaar tijd. Elk hunner transcripties heeft vandaag het
onwaardeerbare voordeel, dat zij aan de huidige componisten een gitaar onthullen
waarvan de expressieve vermogens en de technische mogelijkheden tot kort geleden
toe, totdat Segovia verscheen, onbekend en onvermoed gebleven waren.

Het kwartet
Waaraan zou het liggen dat de tegenwoordige kwartetten minder goed zijn dan die
van vroeger? Of minder lang goed blijven?
Denk eens even terug. Met het kwartet van Lucien Capet van de Bohemers, van
Kolisch gingen we meer dan tien winters door het leven. Alsof we er een contract
mee hadden dat alleen kon worden opgezegd door de dood of een ander ongeluk.
Waar vindt men dat vandaag? Zou dat niet meer bestaan? Vroeger waren er soms
drie en meer tegelijk, in Europa, die hele reeksen van tijd het vestaalse vuurtje der
bewondering wisten te onderhouden, te laten laaien zonder dat de vlam ooit minderde
in helderheid en warmte. Waar zijn ze thans? Ik ben nu weer een hele poos als criticus
op weg en zag tot nu toe niet één kwartet dat het vier jaar uithield. Wat schort daar?
Ik heb geen enkele reden om het verleden bijzonder te prijzen en weinig lust om het
te verkiezen boven nu of straks. Ik geloof ook niet dat wij die onslijtbare kwartetten
van voorheen meer deugdelijkheid toedichtten dan zij in werkelijkheid hadden. Het
feit van die snelle slijtage vertoont zich ook niet als een locaal verschijnsel of als een
persoonlijke bevinding. Neen. Het is algemeen. Het doet zich voor over de gehele
wereld. Goede kwartetten, als ze er nog zijn, duren heden hoogstens vier jaren, en
de verflauwing, het opgeteerd raken van de levenskrachten, is dikwijls reeds
waarneembaar in het tweede.
Als wij ijverig waren, zouden we de oorzaken gaan zoeken van deze onderbreking
ener lange, vruchtbare standvastigheid waardoor het kwartet (als herscheppende en
scheppende kunstvorm) sinds zijn oorsprong (slechts twee eeuwen terug) werd
begunstigd. Ik ben bang, dat wij veel te vele vinden van die oorzaken, en toch de
juiste niet misschien, welke ons het middel kan wijzen tot herstel ener oude trouw.
Verzwakt zij, verdwijnt zij, omdat er vandaag schaarste kwam aan mensen die
genoeg innerlijke consistentie bezitten om met hun vieren de functie te vervullen
van een symphonie-orkest-in-miniatuur, wat het kwartet aanvankelijk was, en wat
het eigenlijk altijd bleef? Zou het zijn omdat vandaag vier mensen te spoedig op
elkaar zijn uitgekeken, veel vlugger dan eermaals, hetzij wijl overvloed ontbreekt,
hetzij wijl de meesten de neiging verloren om verder te speuren dan elkanders
oppervlakte? Of omdat zij zich te lichtvaardig verenigen tot een bond, zonder
voldoende wederzijdse kennis, zonder de aantrekking ener diepgewortelde sympathie,
zonder instinctmatige eensgezindheid, zonder de onmisbare onderlinge genegenheid
en aandacht?
Het kwartet is een gemenebest in het klein, een soort van volmaakte samenleving in
ideale broederschap. Het ontstond tezelfder tijd toen de subjectief-expressieve,
individualistische muziek geboren werd. Te midden der eeuw van Jean-Jacques
Rousseau, de grote bouwmeester van de toekomst, waar ieder mens een volledig
persoon zal zijn, gelijkelijk vrij in gezamenlijke harmonie, met eendere rechten,
eendere plichten. Het kwartet is van zulk een gemeenschap de eenvoudigste
voorafbeelding en verwezenlijking. Eveneens de duidelijkste, de overtuigendste, de
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veeleisendste, wanneer de volkomenheid bereikt wordt. Elke speler staat in dat
broederlijk verband geheel op zichzelf. Met al zijn hoedanigheden is hij onmiddellijk
en onophoudelijk waarneembaar. Alles wat hij te spelen heeft moet onbetwijfelbaar
klinken, zelfs de simpelste toon, want wij kunnen hem overal controleren tot in zijn
geringste schommelingen, en niets is dikwijls moeilijker dan wat gemakkelijk schijnt
bij het maken van een klank, die doorzichtig is als glas.
Zou het zijn dat dit zware pak van lastige maar onontwijkbare voorwaarden door
de huidige mensen niet meer gedragen kan worden zonder een grote, uitputtende
vermoeienis tegen welker slopende werking de sterksten op korte termijn bezwijken?
Denk eens dat zij de ene week Holland afreizen, de volgende week Engeland, daarna
België, Frankrijk, Duitsland en zo voort. De ene dag in de concertzaal, de andere
voor de radio. Denk eens aan de ontelbare zorgen, die dat rusteloos gejaag meebrengt,
de energie die het verslindt, de zenuwspanning die het veroorzaakt, de enorme
gedachten-concentratie welke geleverd moet worden, en daarenboven nog de
onmisbare psychische arbeid tijdens het broze spel op uiterst sensibele instrumenten,
wanneer er tenminste van de beschikbare krachten nog iets overschiet voor dat hogere
deel van het muzikale ambacht. Welk gestel, welk temperament is daar op den duur
tegen bestand? En als een der vier een ogenblik van verstrooidheid heeft, van
inzinking, dan wankelt het ganse ensemble, want de vaagste weifeling is zichtbaar
en hoorbaar.
Het kwartet, delicaatste, kwetsbaarste van alle instrumentale groeperingen en van
alle kunstvormen, doorleeft een hachelijke periode, welker einde niet te gissen valt,
en waarvan ik de bezwaarlijkheden moet opsommen zonder enige hoop, zonder enige
uitkijk op hulp, maar met des te meer deernis en bekommering. Wij hebben hier in
de afgelopen maanden zeven kwartetten gehoord. Een uit Oostenrijk, een uit
Duitsland, uit Engeland, uit België, uit Frankrijk, en twee uit Holland. Elk der zeven,
van een of andere kant beschouwd, verdiende lof, zelfs het Franse, hoewel het
grauwste, het leegste. Aannemelijk kwartetspel zal steeds een waarde
vertegenwoordigen, alleen reeds door de overwonnen hindernissen ener precaire
techniek die al zoveel oefening vergt voor een draaglijk resultaat. Maar geen enkel
der zes betere, van een of andere kant beschouwd, overschreed de lijn waar de indruk
niet meer gemeten wordt, niet meer getoetst, doch ontvangen als constante,
ongestoorde uitstraling van muziek. Bij geen enkel zou ik de totale gaafheid kunnen
roemen welke een kwartet, omdat het een symbool is van de edelste der menselijke
dromen, niet ontberen kan.

Het type Fricsay
Hoe meer ik nadenk over Ferenc Fricsay, die een halve maand het
Concertgebouworkest gedirigeerd heeft, hoe minder ik over hem te zeggen vind. Dat
is vreemd en ongewoon. Telkens als ik zoeken ga naar een saillante trek in zijn
karakter om de aandacht vast te houden, krijg ik de indruk van een tamelijk onbelijnd
silhouet dat geleidelijk inkrimpt, wegdoezelt, vervaagt, en per slot niets overlaat dan
enkele punten van een schema in zijn laatste abstractie.
Deze resten resumeren de drie of vier gebaren welke men bij Fricsay karakteristiek
zou kunnen noemen en die regelmatig wederkeren. Hiervan is het meest opvallende
de lichte inbuiging en inzakking der knieën, alsof hij een knicks schetst, die zich
steeds herhaalt wanneer de klank verstillen moet. Vervolgens de forse brede,
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horizontale zwaaien van de rechterarm, wanneer de muziek een lopend rhythme zou
kunnen suggereren. Dan het overbrengen van het dirigeerstokje uit de rechter naar
de linker hand, om het optreden te onderstrepen ener bepaalde groep instrumenten
in dat deel van het gezichtsveld. Ook nog een knokige trekking der linker hand en
het parallelle op-en-neer-gaan van beide armen tijdens de vele passages waar de
noten hem niet uitnodigen tot aparte illustratie.
Verder bespeur ik niets in het ruim van mijn herinnering en men kan niet zeggen
dat het hinderlijk is of overdadig wat Fricsay doet. Eerder het tegendeel. Onder de
hedendaagse dirigenten behoort hij tot de eenvoudigen. Als hij tijd genoeg heeft tot
nauwgezette instudering ener compositie, en merkbaarder nog als een stuk op
successievelijke uitvoeringen kan worden ingereden, is het sonore resultaat zijner
directie in een hoge graad voortreffelijk. Doch steeds in de zin van accuraat, keurig,
piek-fijn, proper, netjes, blinkend, prima, en alles prachtig op zijn plaats, als in een
rijke winkel of op een expositie van binnenhuis-architectuur. Dusdanig afgepast en
ordentelijk dat men wel eens iets zou willen zien slingeren en neiging krijgt om wat
rommel te ontdekken. Dat gebeurt natuurlijk uiterst zelden of nooit. Evenmin als op
een ‘sessie’ voor de gramofoon wanneer de rode lampjes branden.
Maar als ik zoek naar een moment dat me niet enkel terugkomt met de nuchterheid
der blote waarneming, doch tevens met een zeker aura dat voortvloeit uit een
ondervonden sensatie of emotie, dan verdwijnt alles wat ik tot zoverre ontwaarde
plotseling in een witte nevel, waar niets meer te bemerken valt. De volslagen
eenzaamheid. Fricsay ontglipt me en wordt spoorloos. In de lobben mijner hersens
waar de affectieve aandoeningen zich inschrijven, heeft hij geen herkenningsteken
achtergelaten. Niet het minste krasje dat mij een sein kan sturen om de gekregen
aandoening te herwekken. Dat part van mijn herinneringsapparaat bleef onberoerd.
Waarom? Zou het gebied van sensatie en emotie voor Fricsay gesloten zijn? Zou
hij dit tegelijk elementaire en transcendente princiep van de muzikale schoonheid
voorbijgaan of verwaarlozen? Neen, daarvoor is hij veel te intelligent, dat blijkt
voortdurend. Heel dikwijls ziet men hem met een kleine, insinuerende mimiek de
reflex nabootsen van een sentiment, van een affect dat aanwezig geacht kan worden
achter de noten. Hij doet dat meestal zeer precies, demonstratief, wanneer hij een
partituur met al haar expressieve détails goed in het hoofd heeft. Meermalen doet hij
het zelfs als de expressie nog komen moet, en niet zelden ook (tot mijn verwondering)
wanneer de expressie er reeds geweest is in het orkest, alsof hij een ogenblik van
verstrooidheid wil herstellen, waardoor hij haar vergat.
Onvermijdelijk moest daarom de vraag rijzen, of deze zonderlinge distracties
wellicht de sleutel verschaffen van het raadsel dat Fricsay opgeeft. Te weten: Hoe
kan een zo lenig besef van de emotie (ook de meest pathetische) een zo evident tekort
opleveren aan werkelijke emotionerende werking?
Fricsay inderdaad toont te vaak dat hij al dirigerende niet ‘in’ het vertolkte geval
staat, doch op een curieuze manier ‘erbuiten’. Curieus, omdat de gehele vertolking
geschiedt, alsof zij gedacht, geregeld wordt vanuit het centrum van het heldere
bewustzijn, dat om een of andere reden geen rechtstreeks contact meer krijgen kan
of krijgen wil met de regioon der affecten, maar dat nog zeer goed waarneemt (als
door een isolerende wand van glas) hoe de dingen in het schemerige labyrinth der
aandoeningen, in de onderwereld van ons wezen gebeurden, en ook hóe de dingen
er gebeuren kunnen. Fricsay echter is in dat affectieve domein niet tegenwoordig.
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Hij is enkel nog de toeschouwer ervan, die heugenis heeft aan deze ‘tuin der lusten’,
die misschien verlangt hem te hervinden, er te verwijlen, doch wie dat nooit meer
lukt.
Dit overwicht van de activiteit der hersenschors (waar het heldere bewustzijn
zetelt) en die ontbreking van directe communicatie met het diepere gebied der passies,
verleent aan Fricsay's vertolkingen een onzijdigheid welke men ook afzijdigheid zou
mogen titelen, en waarvan een glans uitstraalt zonder warmte, als het licht van
glimwormen en vuurvliegen, verwonderlijk, verbazingwekkend, soms fascinerend,
maar onbevredigend omdat de gloed koel is en onmededeelbaar. Want door een
mysterieuze wisselwerking breidt de isolerende wand, welke Fricsay afscheidt van
de intiemste lagen ener muziek, zich ook uit tot ons, de hoorders, die van de eigenlijke
roerselen der compositie worden afgesneden en niets meer van haar gewaar worden
dan een uiterlijke bewogenheid, welke overal gestold schijnt, hoewel zij beweegt.
Deze denaturerende behandeling, eveneens vergelijkbaar met sterilisatie, trof alle
componisten die Fricsay gedirigeerd heeft. Men kan hieruit opmaken dat de oorzaken
zijner enkelvoudige verhouding tot de muziek niet accidenteel zijn, doch permanent.
Alle composities welke door zijn brein weerspiegeld worden, verliezen de
ondergronden waar het leven wortelt. Zij verliepen tevens haar geheim. Zij worden
superieure mechanieken, die bijna onbedrieglijk het enige imiteren dat onnavolgbaar
is en onnaspeurlijk, het enige dat wij slechts begrijpen door het te voelen, het leven.
Totnutoe ontmoette ik geen enkel reproducent die zulke abstraherende eigenschappen
zo uitgesproken bezit en zo systematisch toepast als Fricsay. In zijn gehalveerdheid
vertegenwoordigt hij ongetwijfeld een nieuw type. Misschien is hij a child of our
time, en onafwendbaar. Misschien is hij een der eerste perfecte, spontaan gegroeide
robots, en zonder het te weten, zonder in zichzelf iets te missen. Een physiologisch
phenomeen wellicht. Hij is een grondige studie waard. Maar ik geloof dat het
desastreus zal zijn voor de muziek, wanneer dit type zich voortplant.

Händel en Prokofjev
Na zijn terugkomst uit Amerika en Engeland, en met een verstuikt been dat nog niet
helemaal was genezen, zette Van Beinum het orkest, zichzelf en ons à bout portant
tegenover het tweede vioolconcert van Serge Prokofjev.
Hij had het gekoppeld aan een feestelijk toeterend en schalmeiend jachtstuk dat
Händel voor een of andere gelegenheid samenflanste uit brokken van eigen vroegere
composities, en gewoonweg ‘Concerto’ noemde. Dat mocht toen gerust. Het
bijeengescharrelde werk, gecentreerd op één idee (fanfares en weer fanfares) mist
variatie, en de thematiek der uitgezochte fragmenten heeft niets wat bijzonder
aanspreekt, maar dat hinderde niemand in die tijd. Men luisterde niet zo nauw, men
praatte met elkaar, men keek rond naar vrienden en kennissen, men groette, men
merkte het niet of men vond het niet erg wanneer een van de hoorns er een beetje
naast blies, en hoe meer hoorns, hoe meer hobo's, hoe meer rumoer, des te fleuriger,
des te gezelliger klonk het allemaal, in de open lucht of onder de kandelaars, omdat
iedereen in zijn ganse corpus daarbij tintelde.
Als ik het goed begrepen heb zwierf ongeveer een dergelijk tafereel van vrolijk
geroezemoes de dirigent door het hoofd, terwijl hij aan het nadenken was over een
muziek waarmee hij de avond zou kunnen inluiden (want de tien ouvertures die nog
bruikbaar bleven, raken afgesleten) en toen hij, na dat geweldig optimistische ding
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van Händel gekozen te hebben, op zoek ging naar acht hoorns en acht hobo's. Het
moet geen kleinigheid geweest zijn ze te vinden in dit seizoen van griep. En het deed
me plezier hen in twee lange rijen naast elkander te zien. Ook het feit van enige
overvloed getuigt ten gunste van de soliditeit ener cultuur en is waardeerbaar. Zoals
dat dikwijls gebeurt in Händels eeuw, liggen de hoorns extra hoog, en het behoort
tot de raadselen der geschiedenis hoe hun partijen ordentelijk gespeeld konden worden
door de mensen uit die dagen. In dat register van hoogdruk beginnen de tonen gauw
te zweven, te weifelen, vooral wanneer het instrument niet precies op temperatuur
is, een tikje te koud of een tikje te warm, hetgeen de blazer te voren nooit met
zekerheid kan weten. Elke seconde voelt men bij die acrobatische hoorns het risico
van een ongeluk, als bij een dans op het slappe koord, en omdat zij biologeren meent
men ten laatste niets meer te horen dan hen. Dit alles in aanmerking genomen
verdiende de uitvoering respect en lof, al scheen zij te bont en te gewaagd. Maar ik
houd wel van een beetje fantasie en verscheidenheid in de componenten van een
orkest. Natuurlijk zijn er wetgeleerden die hier een balk zien doch niet eens een
splinter bespeuren wanneer andere dirigenten een paar hoorns en zelfs trompetten
toevoegen aan Beethoven die daar niet om vraagt en wiens coloriet dat werkelijk
niet kan hebben. De inconsequentie is amusant van deze vingertikkers en ik gun ze
hun vermaak.
In elk geval vormde het Concerto van Händel, dat juist wegens de universaliteit en
de strakheid zijner taal iets neutraals, iets algemeen-geldigs gekregen heeft, een
harmonisch contrasterend achterdoek voor Prokofjevs viool-concert.
Ik kende deze partituur niet waarvan de première mij ontgaan was en dat hier sinds
1939 niet meer op een programma kwam. Het te ontdekken als het ware, opeens te
bemerken dat er een prachtig werk bestond zonder dat ik het vermoed had, bezorgde
mij het intense vergenoegen van de verzamelaar die onverwachts voor een
meesterwerk staat dat in zijn bereik ligt. Het midden-deel van dit viool-concert heeft
inderdaad alle eigenschappen om niet de geringste twijfel over te laten omtrent de
hoedanigheden welke geëist worden voor muziek om van de hoogste rang te zijn.
De melodiek is expressief, edel van intonatie en origineel. Zij stamt rechtstreeks van
de achttiende-eeuwse aria, doch het lukte Prokofjev haar zodanig te transfigureren
(met behoud van al haar natuurlijkheid) dat zij persoonlijke uiting wordt en bewijs
ener authentieke, intieme, oprechte, naïeve ontroering. Tussen haakjes: hierin slaagde
nooit Strawinsky die hetzelfde probeerde; doch naar de echtheid en de onbevangenheid
der reflexen, gelijk Prokofjev ze gaf, moeten wij terug, degenen onder ons tenminste
wier visie niet verder reiken kan dan tot de grens van heden. Ik sluit de haakjes. Het
melodisch materiaal is door Prokofjev behandeld als een ideale serenade (buiten tijd
en plaats) welke geleidelijk stijgt (met episodes van rust) tot de vervoerende zang
van de hymne. De gehele zuiver-compositorische arbeid is van een onovertrefbare
intellectuele orde. Geen moment wordt de vrijelijk stromende innerlijke aandrift
gestremd. Tussen de solo-viool en de overige instrumenten zijn er dialogen welker
polyphone kwaliteiten slechts door de beste meesters uit vroeger perioden worden
geëvenaard. De orkestratie is niet alleen uitmuntend. Zij heeft de bedoeling betoverend
te zijn en slaagt daarin. Om een detail te citeren: de lage houtblazers waarmee de
pizzicati der strijkers fluorescerend gemaakt worden als met een schuin doorvallende
donkere glans. Dat is een adorabele vondst, die ik honderd keer zou willen horen om
alle saveur ervan tot in mijn binnenste te laten doorzijgen als een mooi geheim.
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Ook de twee andere luiken van dit tryptiek zou ik willen karakteriseren, maar het
ogenblik lijkt me niet gekomen voor een beschrijving die moet kunnen worden
verantwoord. De vertolking klopte, doch zat nog te veel in de verf. De psychologische
motivering werd me niet met dezelfde overtuigdheid duidelijk als bij het Andante.
Er ontbrak in de zingende gedachtengang een continuïteit welke vormelijk aanwezig
was voor het waarnemend brein zonder te groeien tot zintuiglijke werkelijkheid. Er
is geen reden om dit tekort te wijten aan de dirigent, aan de solist (Jan Damen) noch
aan het begeleidende orkest. Onder geen voorwendsel echter zou ik schuld durven
werpen op de componist die een Andante schreef waarvan de constructie een zo
ongestoorde interne eenheid bewaart te midden der afwisseling. De oorzaak ligt
misschien bij mij die het veelvoud nog niet overzien kon. Want ik ben er zeker van
dat Prokofjef's viool-concert alleen reeds terwille van het Andante op het repertoire
zal blijven. Ik waardeer dat als onsterfelijk. Hoe meer men het hoort hoe meer de
rest van de verborgen rijkdom zich zal openbaren. Wie had het idee om deze
compositie weer te voorschijn te halen? Jan Damen of Van Beinum? Een van beiden
heeft daarvoor recht op een aparte hulde.
Het was een zeer treffende gewaarwording te ondervinden hoe simpel, hoe
overzichtelijk (doorschijnend als de lucht) en wellicht minder substantieel van inventie
en van techniek Bartok's Concert voor orkest aandeed na dat werk van Prokofjev.
Het schijnt me toch, dat de Rus eerder dan de Hongaar, minstens tien jaar eerder, het
punt van synthese genaderd heeft, waar een componist alle structurele elementen
nauwkeurig taxeert en doelmatig beheerst die in een tijdsbestek voorradig zijn.
Wanneer iemand vandaag beginnen moet zou ik hem raden, geloof ik, om onder de
modernen liever Prokofjev te nemen, niet als voorbeeld, maar als maatstaf van
mogelijkheden.

Moses und Aron - De opera van Schönberg
Op golven van de N.W.D.R. en Paris-Inter is Vrijdagavond 12 Maart uit de
Hamburgse Musik-Halle de wereldpremière verzonden van Arnold Schönbergs
nagelaten en onvoltooide opera Moses und Aron.
De opvoering was een evenement van historisch belang; ten eerste omdat Schönberg
sinds de Gurre-Lieder (1911), geschreven merendeels in oude stijl, geen enkel werk
gemaakt had van eigenlijk grote omvang en afmeting; vervolgens omdat de
tegenstanders van de nieuwe stijl (de atonaliteit en het twaalftonig rijen-systeem)
reeds vroeg beweerd hadden dat met deze techniek het componeren van monumentale,
symphonische volumens tot de onmogelijkheden behoorde wegens ontstentenis van
elk constructief centrum; ten laatste omdat de vertolking (in concert-vorm) de
verbazingwekkende sensatie gaf van iets onbreekbaars, iets onbuigbaars, iets
onverwoestelijks in de regionen waar de dingen verzonnen worden en ontstaan
alvorens te zijn. Ik kreeg de indruk van een imposante, reusachtige monoliet, van de
hardste substantie, waar elk grein even zuiver is als fijn.
Hoewel een radiofonische auditie nooit een geheel volledige waarneming verleent
van alle factoren die samentreffen bij een zeer uitgebreide combinatie van orkest,
koren en soli, van muziek en woord, meen ik voldoende elementen te hebben om
een oordeel te gronden. Wat mij tijdens het luisteren wellicht ontsnapte, kan mijn
opinie slechts versterken, geenszins verzwakken, wanneer ik haar ooit te toetsen zal
krijgen aan de reële klank. Want wat ik hoorde was reeds doeltreffend.
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In muzikaal opzicht is de Moses und Aron van Schönberg zonder enige twijfel de
arbeid van een meester, van een buitengewoon en een volstrekt onontkoombaar
meester. Hij grift een scheidslijn in de geschiedenis. Al hetgeen daarvoor ligt, wordt
verleden. Onherroepelijk verleden, en waarschijnlijk zelfs onbruikbaar verleden
voortaan, vroeg of laat. Verleden met min of meer overgeërfde, min of meer
aangeleerde sentimenten en sentimentaliteiten van mensen, die ongeveer zestig
eeuwen lang dezelfde taal gesproken hebben, in een menigte dialecten, maar altijd
als uiting van gelijke of overeenstemmende reflexen op hun contacten met de
bewoners van aarde en hemel. Moses und Aron zet daar een streep achter welke de
dikte heeft van een vestingmuur. Schönberg telt niet op. Hij schaft af. Hij schrapt.
Hij annuleert. Bij de grens die hij trekt met een onverbiddelijke beslistheid, met een
onwrikbare consequentie, begint het ganse innerlijke mens-zijn opnieuw. Niet van
voren af aan. Neen. Volslagen opnieuw. En hoe? Welke karakteristieken vertoont
die vernieuwing? Ik weet het niet. Ik zou geen enkele kunnen definiëren, ook niet in
de vaagste termen. Wij tasten hier in het zwartste duister. Om het te weten, zou ik
het moeten vragen aan de intelligentste der Hamburgse hoorders, enigszins vertrouwd
met zelf-analyse, die na elk der twee bedrijven van Moses und Aron gedurende twaalf
minuten hun voldoening betuigd hebben door een ratelend applaus. Hun antwoord
zou nog interessanter kunnen zijn dan wij vermoeden.
Inderdaad, onder de tienduizenden verschillende klanken waaruit Moses und Aron
is samengesteld, valt er geen enkele aan te wijzen die op een of andere manier in
verband kan worden gebracht met de twee fundamentele roerselen van het leven:
lust en onlust, vreugde en smart, plezier en displezier, in hun talloze
verschijningsvormen en ontelbare nuanceringen. Geen enkele der accoorden, geen
enkele der rhythmische groeperingen waarin zij optreden, geen enkel hunner
uitvloeisels welke men desnoods melodisch zou kunnen noemen, bevat enige
mogelijkheid tot associatie met een bekende menselijke gewaarwording, geen enkel
geluid wekt iets op, insinueert iets, zinspeelt op iets wat sinds mensenheugenis de
zenuwen opvingen als tekens, als berichten van binnen of van buiten, en wat in min
of meer heldere symbolen kon worden meegedeeld als bevinding, als ervaring.
Bij Moses und Aron dus is het totale affectieve verleden uitgewist, tot de wortels
uitgeroeid, systematisch geweerd. Er rest niets van. Geen vleugje herinnering zelfs.
Geen vage toespeling. Met de beste wil der wereld en met de ruimste fantasie van
interpretatie zal men er geen enkele classeerbare expressie kunnen aanwijzen. En
het is niet gemakkelijk, het is zelfs ongelooflijk moeilijk om een pagina muziek te
schrijven zonder betekenis, zonder een spoor achter te laten van een karakteriseerbare
opwelling. Welnu: die paradoxale weddenschap gaat Schönberg aan, die halsbrekende
toer houdt hij vol in een werk dat ruim twee uur duurt, en waar de wilskracht, de
oplettendheid welke voor zulk een afsluiting van het instinctieve geheugen nodig
zijn, geen seconde verflauwt, nergens faalt. Het meesterschap (de beheersing der
materie en van zichzelf) dat voor een dergelijke toeleg vereist wordt, is niet
beschrijfbaar, niet kwalificeerbaar, niet vergelijkbaar. Het is ongehoord. Maar overal
in Moses und Aron is het meesterlijk in absolute zin en als zodanig aan een wonder
evenredig.
Ik kan mij wel verklaren hoe en waarom Schönberg geraakte tot die radicale
gesteltenis welke alle verbindingslijnen afsnijdt met de atavistische menselijke natuur
en haar traditionele reflexen. Hij had de voosheid, de leugen doorzien van elke

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

figuratie, elke allegorie, elke parabel die alle idee heeft opgeroepen sedert het zich
belichaamt; hij had het bedrog geproefd, gepeild tot de bodem, dat ermee gepleegd
is in een lange reeks van eeuwen, doch voornamelijk en op de leugenachtigste wijze
in zijn eigen tijd. Ook hij heeft willen terugkeren naar het begin, naar de oorsprong,
toen er nog geen toonladder was doch slechts de toon, toen er nog geen relatie was
tussen de tonen doch slechts beweging van de toon, toen niets verbeeldbaar was en
noembaar behalve de energie welke de beweging te voorschijn bracht.
Dit inzicht, aanvankelijk geformuleerd in een muziek-technisch schema, voerde
Schönberg, toen zijn genie de rijpheid bereikt had, tot het onderwerp van Moses und
Aron. Hij begon daaraan omstreeks 1930 en vervaardigde zelf de tekst. Als ik goed
begrepen heb (want de becomponeerde woorden waren dikwijls onverstaanbaar en
bij de radio-uitzending werd niet de geringste praktische toelichting verstrekt om het
begrijpen te vergemakkelijken) bepaalt de gehele handeling zich tot het conflict
tussen het Godsidee, dat aan Moses onthuld werd in het braambos (eerste bedrijf),
en de wereld van het Gouden Kalf (tweede bedrijf) waar hij zijn visioen vernietigd
ziet. En als ik goed begrepen heb, is het niet de tijd, gemeten in jaren en maanden,
die Schönberg verhinderde zijn werk te voltooien, en ook niet de techniek, en ook
niet een tanen van het diepe verlangen welke zijn arbeid stremde, toen hij de wijk
nam naar Amerika waar hij nog twintig jaren vruchteloos zou wachten op een
voortzetting zijner gedachte. Neen, gelijk Moses is hij blijven steken op de grens
van het beloofde land, zonder het te betreden. Hij zag niet verder dan die grens. Hij
heeft alle vroegere symbolen weggedaan als oud roest en versleten lompen. Hij heeft
een nieuwe werkelijkheid bevroed en hartstochtelijk gewild. Hij heeft haar niet
kunnen verwezenlijken. Hij liet de mensen, en zichzelf, onvoltooid in een woestijn.
Maar de beweging is er en zij zal niet worden gestopt, na zulk een arbeid, die
zoveel teniet doet. Want wie dat behoord heeft kan nooit meer terug, ook al treurt
hij om de vele mooie, vriendelijke dingen welke hij achterlaat voor afbraak.
Schrik daarover niet.
Niemand hoeft bang te zijn dat wij Moses und Aron hier spoedig, of misschien
ook maar ooit, zullen horen. De partij der koren, die de hoofdrol hebben, vergt een
kunst welke onze zangers nog zouden moeten leren. De taak van het orkest is minder
lastig, maar dwingt ongetwijfeld tot een zorgvuldige voorstudie en tientallen repetities,
waarop in Holland niet te rekenen valt. De partij van Aron (tenor) ligt bijna
voortdurend zeer hoog en vraagt offers die slechts worden ingewilligd wanneer de
bereidvaardigheid steunt op enthousiasme of een andere passie.
Deze zijn hier niet aanwezig. De geest is bij ons niet genoeg gericht naar de
toekomst om ons de zwarigheden te getroosten ener onderneming, die benevens de
genoemde inconveniënten het gevaar meebrengt dat zij de jeugd zou kunnen wakker
schudden.
De Hamburgse opvoering, onder leiding van Hans Rosbaud, was
bewonderenswaardig. De geduchte moeilijkheden werden overwonnen zonder ze te
merken. Daar verrijst iets in Duitsland.
Zonderling is het dat wij een dirigent als Rosbaud totnutoe hier niet kennen!

Slot-accoorden

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

Het is zeer vervelend, wanneer reeds na de eerste twintig maten van een nieuw werk,
dat er ruim duizend telt, de vraag zich voordoet, opdringerig, niet van je af te slaan,
waarom in 's hemels naam de dirigent dat stuk, dat ding op zijn program nam. Men
verliest dan alle houvast en meteen elk sprankje hoop. Men brokkelt langzaam af,
men wordt beurzig, men verlept, men zinkt versuft en futloos weg. Men begrijpt
niets meer. Van welke kant ook bekeken, is er nergens een gezichtspunt om een
beetje moed te scheppen. De muziek die men daar hoort maakt zelfs niet kwaad. Zij
heeft geen enkele macht, behalve die van zoetjesaan uit te putten en leeg te pompen.
Men kan niet eens jammeren over al de moeite, de zorg en de tijd die eraan verspild
zijn door de dirigent, door het orkest, want dat ding wordt zeer netjes gespeeld, met
een toewijding alsof het iets te betekenen heeft. Men kan niet klagen over de
landerigheid waarin zo'n stuk de rest der hoorders meetrekt, want iedereen zit er
geduldig en aandachtig bij, alsof er iets te luisteren valt. Zij zijn niet gauw te knakken
door de onbeduidendheid, die brave mensen, zij hebben zolders en pakhuizen vol
van goede wil. Men zou gaan twijfelen aan zijn eigen gezonde verstand, als er uit
alle hoeken van de zaal, waar die muziek plaatsvindt, niet een doffe, wezenloze
druilerigheid sijpelde.
Tweemaal in de afgelopen week werd een zo zware bezoeking ons onverklaarbaar
opgelegd. De eerste keer door Van Otterloo, die met het Residentie-Orkest hier een
première gaf der Symphonie van de Engelsman Sir William Turner Walton, de
officiële componist der Britse staatsgebeurtenissen. Vervolgens door Van Beinum,
die uit New York de Vierde Symphonie had medegebracht van Bernard Wagenaar,
Amerikaan geworden Arnhemmer, verhuisd in 1920, aan wie reeds het exorbitante
geluk ten deel viel dat Bodanzky, Mengelberg en Toscanini zijn werken dirigeerden.
En ik weet niet wie van beiden de ergste is, de overbodigste, Walton of Wagenaar!
Wat zou ik graag die vijf orkestleiders interviewen om op de man af van hen te
vernemen welke noemenswaardige eigenschappen zij bespeurd hebben in de
composities van onze ex-landgenoot, die zich met Pijper, en nog enkele anderen,
laat rekenen tot ‘de z.g. Tweede Nederlandse School’! Maar zulk een interview is
niet mogelijk. Al wilden zij van harte, zij zouden mij niet kunnen antwoorden. Zij
zouden mij een ongenietbare lastpost vinden wanneer ik hun verzocht om mij bij
Bernard Wagenaar, speciaal in zijn Vierde Symphonie, een muzikaal idee aan te
wijzen dat het opschrijven waard was, 't zij wegens zijn rhythme, zijn melodische
contour, zijn typische klank, of om wat anders. Iets immers moet er zijn om de
aandacht bezig te houden. Een halve minuut slechts. Meer is niet nodig. Een inval
die interesseert, waarom dan ook, al was het enkel wegens de manier van vertellen.
Het ideetje hoeft desnoods niet van Wagenaar te zijn, als hij het maar zo weet te
presenteren dat het eventjes pakt. Zelfs dit lukt hem niet. Hij verzeilt direct in
gewauwel. Of het declamatorisch is, elegisch, populair, lyrisch, stemmig, lawaaierig,
het is altijd gewauwel. Zonder de minste fantasie, en toch onsamenhangend. Alles
naast elkaar, in brokken of brokjes, zonder onderling verband. Even weinig cohaesie
als consistentie. Een volslagen onmacht tot vormgeving. Geen spoor van
architectonisch plan, noch intern noch extern. Nergens enige proportie tussen oorzaak
en gevolg in de verdeling der dynamische en coloristische effecten. Overal te veel
of niet genoeg, en nooit een behoorlijk evenwicht. Waarom heet dat Symphonie?
Hij had het evengoed Suite, Rhapsodie, Partita, Concert kunnen noemen of iets in
dit genre. De dirigenten zullen natuurlijk zeggen, dat al de symphonische
onvoldoendheden van Wagenaar après tout handig gemaakt en knap georkestreerd
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zijn. Maar ook dat is niet waar. Hoor eens die zware, logge bastuba, kort na het
rustige, stille begin. Zij komt veel te vroeg met haar dik geluid. Hoor eens dat
claxonnende trompet-motiefje in de finale. Toegepast met een greintje inventie had
het misschien aardig kunnen zijn, hoewel als grapje tamelijk flauw. Maar het jengelt
en zeurt, meer niet, en eenvoudig wegens gebrek aan techniek bij de componist.
Met de Symphonie van Walton staat het niet beter geschapen. Flagrant tekort in de
kwantiteit en kwaliteit van het constructieve materiaal. Frappante onevenredigheid
tussen de omvang en de beschikbare elementen. Resultaat: voortdurende
breedsprakigheid over een mager onderwerp dat niet nieuw is. Enkel
contrastwerkingen aan de oppervlakte, nergens in de essentie. Walton weliswaar
manipuleert de noten en de instrumenten behendiger dan Wagenaar. Doch niet
doeltreffender. Omdat hij het compositorische vak een tikje degelijker kent, vergt
hij nog meer van onze lijdzaamheid. Onverschrokken schrijft hij een dozijn passages
waartegen niets ingebracht kan worden, behalve dat zij onafgebroken hetzelfde
herhalen. In de trant van het regent, het giet, het plenst, het gutst, het stort, het kletst,
het zeikt, het druipt, het gulpt, etc. Er komt geen eind aan de synoniemen. Het
tergendst voor ons geduld, en het merkwaardigst van alles is, dat hij als besluit van
zijn oneindige monotonieën een kolossale climax nodig achtte om datzelfde kunstig
gebazel met trommen, pauken en koper in de hersens te beuken, minuten lang die
uren schijnen.
Waarom zou een dirigent, die de partituur studeert, niet bemerken wat elk
buitenstaander onmiddellijk ziet? Waar vandaan zoveel illusie, en waarom zoveel
inspanning voor niemendal? Welk een mysterie!
Naast deze stukken van Walton en Wagenaar is de Sinfonia da Requiem van Benjamin
Britten, geïntroduceerd door Van Beinum, een compositie, die eerst geleefd heeft in
iemands hart, in iemands bloed, alvorens te verschijnen in de regionen van het
intellect.
Zij dateert van 1940 en werd dus geschreven toen Britten zeven en twintig was.
In de wijze waarop hij de noten aanpakt, ja aankijkt, herkent men ogenblikkelijk de
manier der meesters, en ogenblikkelijk gist men er een soort van beminnen, een soort
van hunkeren, een soort van geestdrift.
Het is dan alleen nog maar de kwestie hoe hoog zij zullen stijgen, in het verloop
der muzikale handeling, die liefde, dat verlangen, die bevlogenheid ener genereuze,
eerlijke inborst. De muziek is bij hem goed geworteld; men voelt dat onophoudelijk;
zij bestrijkt de twee werelden, de twee naturen, die van hier, die van elders. En wat
zou het mij waard zijn om zo zeldzame gaven redelijk en rigoureus beheerd te zien!
Want Britten is ontwijfelbaar echt. Maar hij is ook faciel; hij is ook gauw tevreden,
zelfvergenoegd als een kind; hij wantrouwt zich niet voldoende; hij is loszinnig; hij
controleert zich zonder gestrengheid; zijn brein laat te veel passeren wat niet deugt;
hij is te ondoordacht. Dat ging eertijds en dat aanvaarden wij van vroeger. Nu gaat
dat niet meer, omdat niet slechts de muziek sinds anderhalve eeuw evolueerde doch
eveneens de instinctieve kritiek der hoorders.
De kruisproef en het kruispunt van Brittens doden-symphonie liggen in het derde
deel, de Requiem Aeternam, wanneer hij de eeuwige rust bezingen wil. Als hij er
alles op gezet had om daar een hymne te vinden (al had hij zich moeten martelen)
waaraan het kleinste en het grootste offer getoetst kunnen worden zonder teleur te
stellen, dan zou het ons niet gedeerd hebben dat de Lacrymosa te traag is, te eenvormig
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en eenkleurig, te dikwijls stagneert; het zou ons minder gehinderd hebben dat de
Dies Irae te veel een traditionele schimmen-parade is die geen enkele andere saillante
trek heeft dan de snelheid van het rhythme. Maar juist waar de muziek gelijkwaardig
moet zijn aan ieders innerlijke ervaring, aan ieders innerlijke dorst naar leniging om
te overtuigen, daar zakt Britten machteloos ineen. Zijn melodie - aardig, naïef, maar
te genoeglijk - beantwoordt daar niet aan het gegeven. Zij is te begrensd en kan haar
grenzen niet verwijden.
Van Beinum besloot met deze première een seizoen dat kort leek. Zodra ik zelf
tot klaarheid gekomen ben, zal ik memoreren wat ons bij bleef.

Een New Look voor Carmen
In de nieuwe opmaak, welke de Ned. Opera had uitgedacht voor Carmen, die volgend
jaar tachtig wordt, waren evenveel goede kanten als kwade, en omdat de balans pas
op het einde een beetje overhelde, is het nog moeilijker een indruk te geven dan een
bezonnen mening.
De meest positieve hoedanigheid vertoonden de mise en scène van Roger Lalande
en de décors van Yves Brayer. De massa-regie in haar geheel, en voor een deel ook
de regie van het individuele spel, bereikte een natuurlijkheid, een losse, lenige
houding, waaruit ieder spoor van oefening, dwang en ongemak was weggewerkt. Bij
de ruzie der fabrieksmeisjes, in de kroeg van Lilas Pastia, onder het optreden der
smokkelaarsbende, vergat men dat het toneel was, en kon men zelfs vergeten dat er
een dirigent de maat sloeg. Qua mise en scène verliep enkel het slot-tafereel stroef
en onbeduidend. Het koor en de arena (achter de schermen) zong te tam en zorgde
niet voor een crescendo. De poort van het circus was veel te nauw om op het laatste
moment (terwijl Carmen sterft) genoeg volk door te laten, en het effect te maken van
een opgewonden, plotseling verbijsterde menigte. De ganse finale miste dosering en
moet nader bestudeerd worden. Er is tienmaal meer te halen uit de twee botsende
spanningen. De rest daarentegen lukte met een zekerheid die resulteert uit artistiek
inzicht, voortreffelijk vakmanschap en mensenkennis.
Het harde, grove voordoek van Brayer vormde eer een troep haveloze, ontzinde
vluchtelingen, displaced persons, dan een overgang naar het climaat van de komende
tragedie, en telkens als het zichtbaar werd heeft het gestoord. Zonderling, zulke
patente vergissingen. In het eerste bedrijf verbaasde eventjes een copie van de
Westminster-toren, te midden van Sevilla; de tabaksfabriek met haar rondbogige
deur deed meer denken aan een Frans stationnetje, gemeentehuisje, dorpsschooltje
van omstreeks 1860 dan aan iets Spaans en de werkelijkheid is soms niet geloofbaar.
Met dezelfde verwondering keek men in het vierde bedrijf naar het bonkige silhouet
van het Colosseum (het circus), geflankeerd door dat smalle ingangetje, wederom
rondbogig, gelijk het Tolhuis over het IJ. De décors echter van de twee andere
bedrijven, de kroeg, en het berglandschap, zijn minder willekeurig. Als schilderij
bevatten zij niets bijzonders, doch hebben een ruimte en een atmosfeer, waarbij
muziek en handeling ongehinderd aansluiten en vanzelf passen. Dit gebeurt niet
dikwijls en een décor moet zo raak zijn dat het nauwelijks opvalt.
Ronduit betwistbaar schenen mij de costumes die Brayer ontwierp. Omdat dit
onderdeel der voorstelling meer invloed uitoefent (zowel op de speler als op de
toeschouwer) dan men over het algemeen denkt, verdient het eigenlijk een grondige
beschouwing. Ik wil mij bepalen tot de titelrol.
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De eenvoudigste zienswijze zou zijn om zich hier te richten naar de beschrijving
die Mérimée in de novelle waaraan het stuk ontleend werd, gegeven heeft van Carmen:
een heel korte, rode rok; witte, zijden kousen met gaten er in; snoezige schoentjes
van rood marokijn met vuur-kleurige linten geknoopt; een open mantilla die de
schouders laat zien; een groot boeket vachellia in haar hemd en nog een bloem ervan
in een hoek van de mond.
Wanneer men zich niet wenst te richten naar deze tamelijk volledige typering van
de auteur, dan staat de weg open voor allerlei fantasie. Maar bij de keuze daartussen
heeft toch niemand het recht, dunkt me, om zo compleet als Brayer uit het oog te
verliezen, dat Carmen een zigeunerin is, een volbloed zigeunerin. De strakke japon
met een zwaar patroon van cirkels (als voor schijfschieten) waarmee hij haar
aankleedde in het eerste bedrijf, was weinig genoeg gitana om zelfs het
lichaamsrhythme onwaarschijnlijk te maken, dat Mérimée duidelijk gekarakteriseerd
heeft en waarop Bizet de helft baseerde zijner muziek: ‘Wanneer zij liep wiegelde
zij op de heupen als een merrieveulen uit de stoeterij van Cordova’. In de costumering
van Escamillo en van Micaëla beging Brayer soortgelijke misvattingen, welke
indruisten tegen de psychologie van de rol, van de situatie en van de muzikale
realisering.
In die onvoldoend doordachte, inconsequente omlijsting, beurtelings bevorderlijk
en belemmerend voor het spel, ontwikkelde zich de actie, en nooit hebben de
emplooien der hoofdpersonen mij verpletterender geleken dan bij deze opvoering,
waaraan nochtans de nodige kosten besteed waren om te slagen.
De fout, geloof ik, ligt in het verkeerde uitgangspunt. Met de muziek van de zes
voornaamste nummers die Carmen te zingen heeft, kan onloochenbaar bewezen
worden dat de zigeunerin een gewone wilde meid is, een geweldig wilde meid, en
meer niet, maar ook minder niet. Dus geen kwaaie meid, geen snibbige, stuurse meid
met een bitse grijns om de lippen en toegeknepen ogen, geen giftige meid en evenmin
een coquette meid, maar een gulle, dolle meid die doet wat zij wil en waarin zij trek
heeft. Zonder leugens of bedrog. Te fier om te liegen of te huichelen. Wie haar bezit,
moet haar weten te bewaren, wat Don José niet kan met zijn geweifel. Zij zoekt haar
ongeluk niet. Maar als het haar gebracht wordt, gaat zij het geen duimbreed uit de
weg, even cordaat als wanneer zij bemint. Alles zonder fratsen, zonder poespas,
zonder enige affectatie of ostentatie. Geen halfheid. Alles zonder berekening,
spontaan, met het hele wezen, diep van binnen-uit, met een sombere gloed, en elk
moment paraat voor het overspringen en oplaaien van de vonk.
Micaëla, op haar manier, en hoewel haar antipode, gedraagt zich even
absolutistisch. In het heldere, het zachte, het lieve, het veilige, het kalm koesterende.
Zij is een simpel dorpsmeisje. Maar met dezelfde passie, dezelfde innerlijke brand
als de andere avonturierster is. Zij mag niets hebben van een precieuze, nuffige
burgerjufrouw, nog minder dan Carmen. Zij moet zijn als een mooie, klare dag in
een boerderijtje op een berghelling. Zij moet die blanke rustigheid zijn met dezelfde
intensiteit waarmee de andere danst, want zij heeft slechts één idee: haar Don José,
voor wie ze alles waagt. Naast die twee vrouwen is Don José eigenlijk niets dan de
begeerde en verliefde prooi, Escamillo niets dan de decoratieve pocher, met niets
kleins echter, niets bekrompens. Beiden, de behekste minnaar en de snoevende torero,
met een enorme, vanzelfsprekende overtuigingsmacht.
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Zo zijn de hoofdfiguren niet precies bij Mérimée, maar zo heeft Bizet hen gemaakt,
en wie niet lijnrecht tegen de muziek in, of vlak er langs heen wil gaan, kan hen
onmogelijk anders zien. Het doet er dan ook niet veel toe of Mimi Aarden (onze
nieuwe Carmen) een mooie stem heeft en meestal uitstekend zingt, wanneer haar
mimiek (en zelfs haar grime) bijna voortdurend in conflict is met de expressie der
melodieën waarin de componist haar getekend heeft. Het heeft niet veel belang of
Corry van Beckum (onze nieuwe Micaëla) eerlijk gezegd zeer slecht zingt, zeer
onbeholpen, wanneer haar ganse verschijning en haar ganse gedraging dwars in
tegenspraak zijn met de intonaties welke Bizet haar toedacht, want als zij ordentelijk
zong zou zij even fel afsteken tegen de muziek die haar vertolkt. Het is van weinig
gewicht of Scipio Colombo (onze nieuwe Escamillo) fraaie tonen voortbrengt,
wanneer hij, de stierenvechter!, altijd erbij staat als een goedige, lijzige, saaie Jansalie.
Bij Vroons (onze Don José) hervlamde het oude vuur pas in de laatste scène en overal
elders moest men met spijt zich afvragen of het raakte opgeteerd.
In hoeverre vielen de gebreken der persoonlijke regie te wijten aan Lalande, in
hoeverre aan de spelers met wie hij te werken kreeg? Slechts een insider kan dat
weten. De ondergeschikte rollen, bezet met bekende namen, overschreden nergens
de gewone middelmaat en veel aandacht leek me niet aan hen besteed.
De koren, wankel tijdens het begin, klonken uitmuntend gedurende de tweede helft.
De solistische ensembles waren onvast. Aan de globale koelheid, die over de
opvoering lag, ontkwam ook niet het orkest, ofschoon Alexander Krannhals zich
uiterst inspande. De strijkers schenen mij te dun vertegenwoordigd en het samenspel
heeft meermalen gerammeld. In het vierde bedrijf is bedenkelijk gearrangeerd. De
dansen waren aannemelijk, doch verre van opwindend, en misten bijgevolg hun doel.
Het heeft dramatisch geen zin, schijnt me, om in de kroeg van Lilas Pastia Carmen
totaal te eclipseren door de brillante dans ener soliste, wier charmes de hare verre
overtroeven.
Slotsom: Een nieuwe montering van Carmen hadden wij ongetwijfeld nodig. Het
is des te meer te betreuren, dat daarvoor niet de vereiste tijd en studie kon worden
uitgetrokken.

De juiste toon
Het heeft me de laatste tijd herhaalde malen verbaasd wanneer ik vals hoorde zingen,
hoe gemakkelijk de muziekliefhebbers, en zelfs de kenners, zich daarover heenzetten.
Dat wordt minder en minder gerekend tot de dingen die schandaal geven, een steen
des aanstoots zijn. Als ik soms mijn verwondering, soms mijn ontsteltenis luchtte
tegenover bevriende collega's, maakten zij er zich meestal van af met het grapje: ‘Je
wou toch niet dat ze ook nog zuiver zongen?’ Ten opzichte van de instrumentalisten
is men een beetje minder tolerant en blijft de oude, gouden standaard nog
gehandhaafd. Maar de zuiverheid, waarover in de litteratuur en enkele andere kunsten
zoveel getheoretiseerd wordt, behoort in de muziek, ten minste in de vocale muziek,
niet meer tot de onaantastbare beginselen voor welke men desnoods een schavot
bestijgt of een wereld ontwricht, liever dan hen te verzaken.
Ik weet niet waar die verslapping ener moeilijke en principiële discipline vandaan
komt; ik weet niet hoever zij gaat. Misschien vertroebelde het accurate toonbewustzijn
onder de invloed van een menigte hedendaagse componisten (de pest der muziek)
die ‘modern’ willen doen door een gewoon, eenvoudig wijsje te voorzien van
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tegennatuurlijke, onorganische accoorden, of die op vooruitstrevendheid meenden
te mogen roemen, wanneer zij majeur- en mineur-klanken van dezelfde toonsoort
en dezelfde toontrap te hooi en te gras samenflansen tot groezelige klodders van
drabbig geluid. Tussen de twee oorlogen zijn zij legio geweest, deze vrijgevochtenen,
de grote heren en de kleine lieden, de bona fide en de simulanten. Zij hebben het oor
verruimd en tevens ontredderd.
Waarschijnlijk is eveneens de invasie van allerlei exotische muzieken, die ‘het
Westen’ sinds veertig jaar overstelpt hebben, de oorzaak dat wij 't langzaamaan
minder nauw en minder streng nemen met onze eigen intonaties. Tussen die primitieve
muzieken en de onze ligt een scheidslijn welke onoverkomelijk is, breder en dieper
dan een afgrond. Die andere en de onze zijn verschillend. En deze verschillendheid
vloeit niet voort uit kwesties van smaak (waarover te discuteren, en waarmee te
schipperen zou zijn) doch uit de methode volgens welke onze muziek en die andere
in haar aanvang geconstrueerd werden, uit het systeem dat van de gebezigde methode
de consequentie is. In het kort komt het onderscheid hierop neer: De niet-Europese
muzieken hebben nimmer de ‘reine drieklank’ gekend - het ‘volmaakt accoord’ - en
bijna al haar intonaties zijn onverenigbaar met een klank-conceptie welke in ‘het
Westen’ ontstond tussen de dertiende en veertiende eeuw onzer jaartelling. Het
merkwaardigste van deze fundamentele verschillendheid is, dat niet de ‘primitieve’
muzieken dichter bij de natuur staan (zoals men oppervlakkig zou kunnen menen),
doch daarentegen de Europese, gelijk sinds ruim honderd vijftig jaar hoe langer hoe
wetenschappelijker bewezen kon worden. Omstreeks de jaren 1300 heeft zich in
Europa een evolutionnair feit voorgedaan dat in de overige delen van de aardbol
enkel is opgetreden (en nog zeer beperkt) nadat het door Europeanen verbreid werd.
Van dit evidente feit - de ontdekking van de ‘reine drieklank’ - zal de Europese
muziek (zowel de tonale als de atonale) altijd onafscheidelijk blijven en elke afwijking
van dat natuurlijke fenomeen kan slechts beschouwd worden als een regressie, als
een dwaling, als een decadentie.
De zuiverheid in de openbare Europese zangkunst behoort dus tot de eisen, die geen
regels werden omdat zij stammen op een gewoonte of spruiten uit een neiging, maar
omdat zij wetten zijn, strikte wetten, physische wetten, waarbij niet de geringste
verzachting, niet de minste inschikkelijkheid kan worden overwogen, en nog minder
vergoelijkt. Ons muziekstelsel is geen fantasie, geen verdichtsel, geen verzinsel, het
is een wetenschap, een exacte wetenschap die geen twee tegenstrijdige opvattingen
veroorlooft. Iedere toegeeflijkheid op dit gebied voert tot inconsequentie en
onredelijkheid. Waarvoor worden met de grootste zorg onze orgels gestemd, onze
piano's, onze overige instrumenten, als de zangers niet worden afgericht op een
nauwkeurige intonatie? Waarvoor zijn er honderden boeken geschreven over de
juiste stemming, als de zangpraktijk haar verwaarloost of negeert? Waarom zal de
componist zich nog bekommeren over een of andere toon die het effect wijzigt van
een melodie, van een accoord, als de zangers dat onderscheid niet opmerken, niet in
acht nemen? Waartoe dient de acoustiek, met haar uiterst vernuftige apparaten,
wanneer de zangers zich gedragen alsof zij niet bestaat? Waarvoor zijn er critici,
wanneer zulke symptomen van incoherentie en wanorde te voorschijn komen zonder
iemand te verontrusten?
In korter tijd dan het eerste kwartaal van dit jaar heb ik drie manifestaties bijgewoond
van vals zingen, waarbij haast onmogelijk getwijfeld kon worden of het door toeval
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of toeleg geschiedde, en die mij pal voor de vraag plaatsten wat er gaande is in het
muzikale geweten mijner tijdgenoten, want hetgeen ik ondervond met een soort van
automatische afweer, bleek de overige hoorders niet merkbaar te hinderen.
De eerste dezer onverwachte stoten ontving ik bij de terzetten der jonge knapen
in de Zauberflöte van de Ned. Opera. Elke noot der drie partijen werd tegen de toon
aan of over de toon heen gezongen, blijkbaar opzettelijk, zonder enige consideratie
voor de harmonieën van het begeleidend orkest. De indruk was afgrijselijk, maar
stond geïsoleerd in het ensemble der opvoering.
De tweede echte schok kreeg ik op het concert dat hier gegeven is door Les petits
chanteurs à la croix de bois uit Parijs. Naast een meerderheid van kinderen telt dit
koor slechts enkele volwassenen, en de bedrevenheid waarmee de diverse
moeilijkheden beheerst worden van de vocale polyphone stijl (de lastigste aller
muzieken) verdient zonder twijfel evenveel respect als bewondering voor de
paedagogie die zulke achtenswaardige resultaten levert. Er is een jong sopraantje
onder hen dat tiereliert als een kanarie en een prima donna. Maar bijna iedere noot
wordt onnauwkeurig geïntoneerd (meestal een achtste, dikwijls een kwart-toon te
hoog of te laag) en dit aperte vals-zingen ging gedurende de ganse uitvoering zo
onafgebroken voort dat als vanzelf het vermoeden moest opdoemen, dat die valsheid
wellicht expresselijk door de instructeurs was nagestreefd.
De derde klap welke mijn auditieve zenuw te verwerken had, werd toegebracht
door het Nuovo Madrigaletto Italiano, een klein ensemble van geselecteerde
beroepszangers (drie vrouwen, drie mannen), afkomstig uit de oude muziek-stad
Bologna, waar eertijds de hoogste muzikale diploma's werden uitgereikt. Dit
virtuozenkoortje, onder leiding van een zeer kundig, zeer sensitief en zeer levendig
dirigent (Emilio Giani) zou de volmaaktheid benaderen wanneer slechts de helft van
de enorme studie welke zij wijden aan een uiterst zorgvuldige, uiterst soepele
vertolking van de rhythmische, dynamische, melodische, poëtische elementen ener
compositie, aangewend ware voor de exacte intonatie van elke noot. Voortdurend
evenwel klonk iedere toon dermate labiel, onduidelijk, ondefinieerbaar (zelfs in de
accoorden der rustpunten) dat iemand - een Mozart b.v. - die om zijn behendigheid
te oefenen, het gezongene had willen opnemen als dictaat, zich voor een onmogelijke
taak geplaatst zou zien, hoewel de muzikale tekst over het algemeen tamelijk
eenvoudig was.
Ook hier scheen mij dat die instabiliteit, die ondefinieerbaarheid van de toon niet
ten laste gelegd kon worden aan accidentele oorzaken als een technisch gebrek, maar
hoofdzakelijk te wijten viel aan de onachtzaamheid, de nalatigheid jegens een princiep
dat men genoeg vergeet om zich niet meer eraan te storen. Het instrumentje zelfs
(een miniatuur-harmonium) waarmee de dirigent de toon aangaf, was zwevend en
had gestemd moeten worden vóór het gebruik.
In de middeleeuwse iconografie wordt Gregorius de Grote, oprichter der eerste Schola
Cantorum, afgebeeld met 'n stok naast zich om de leerlingen te tuchtigen die ‘ernaast’
zongen. Dat symbool drukte uit hoe moeilijk het stichten was ener juiste muziek.
Vandaag zou het kunnen voorstellen wat er verloren raakt wanneer wij nalatig blijven
tegenover een beginsel, dat niet enkel aan het zingen maar ook aan het componeren
zin geeft.

De Matthaeus-Passion
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Reeds bij Bruckners derde Mis, die Van Beinum opvoerde in Maart, kon met een
gevoel van opluchting worden geconstateerd dat het Amsterdams Toonkunstkoor
merkbaar was opgeknapt, sinds Henri Arends de voorbereidende studies leidt van
het grootste en het beste der Nederlandse koren.
De gebruikelijke uitvoering van de Matthaeus-Passion bevestigde deze eerste
waarneming en versterkte voldoende een indruk van iets nieuws, iets goeds, om hem
te vermelden met waardering en vertrouwen. Ingrijpende veranderingen zijn er niet
gebeurd, doch er bleek veel, zeer veel verbeterd. Om het zo eenvoudig mogelijk te
zeggen: alle vocale lijnen (en meermalen hoort men er acht) tekenden zich bijna
zonder uitzondering af met de netheid, de properheid van een scherpe en tevens
soepele pennestreek. De klank was niet vlossig, niet vlokkig, niet pluizig, niet stoffig;
hij had geen braam, geen baard; hij hing als een helder ding in een heldere lucht; fijn
generfd, licht, juist strak genoeg in de slankheid en lenig genoeg in de forsheid;
nergens hard, nergens bonkig. Om een dergelijke klank-conceptie te verwezenlijken
met een koor van een kleine driehonderd zangers (van wie ieder het honderdste of
het tiende deel ener seconde kan verschillen zonder uit de maat te zijn), en om
tennauwste die driehonderdvoudige precisie in het ondeelbare ogenblik te realiseren
- ontelbare keren in ontelbare schakeringen - daarvoor is van alle kanten de levendige
oplettendheid nodig die voortkomt uit een spontane, onbeperkte toewijding en
tegenwoordigheid van geest. Alle inzetten, ook de meest abrupte, geschiedden met
de stiptheid, de bondigheid, de zekerheid, de directheid van een electrisch sein. Het
wonderlijkste dezer superieure accuratesse was dat zij werd verricht als vanzelf, los,
vrij, natuurlijk, zonder een schijntje van uiterlijke discipline, zonder een ziertje
werktuiglijkheid, zonder enig restant aan dressuur. Wegens deze zelden verenigbare
voortreffelijkheden kan 't Amsterdams Toonkunstkoor heden gelden als wegwijzer
en norm. Ook in kwaliteit schenen de stemmen opmerkelijke vorderingen te hebben
gemaakt. Vooral de bassen en de tenoren, wier onderscheidenlijk timbre zich even
duidelijk profileert als harmonisch samenvoegt. Bij de sopranen zou iets meer volheid,
iets meer vibrato wenselijk zijn in het bovenregister. Voor de alten zou er een
geoorloofd middel moeten bestaan om haar meer densiteit, meer draagkracht te
verlenen, maar dit is een tot dusverre onopgelost probleem in alle moderne koren
der wereld. De jongens van Willem Hespe zongen met een edele sonoriteit, een
ongerepte waarachtigheid en een muzikaal begrip, die des te bewonderenswaardiger
zijn daar zij onophoudelijk moeten worden hernieuwd.
In de orkestrale sector onzer Matthaeus-Passion, waar een desideratum zelfs niet
denkbaar is, was niets gewijzigd en elke expressie, elke nuance keerde terug als bij
een ideale ritus, een magische formule welker werking vaststaat.
Nooit gaat de poort van een zalig paradijs zo geredelijk open en nooit nadert men
zo gemakkelijk het liefste en het diepste van wat men zich herinneren wil, als wanneer
Bach de ganse goedheid van een mensenhart en al zijn mededogen, al zijn erbarming,
laat klinken uit de twee fluiten, de twee hobo's, de viool, de violoncel, die gelijk
melodieën worden van de overzijde, heel ver en heel nabij, melodieën van dat
geheimzinnig bekend ginder, waar de liefde de dingen beweegt. Hoe dikwijls mijmert
men, terwijl die hemelse tonen verdwijnen: nog meer, nog meer! Hoe gaarne zou
men blijven geloven, altijd, altijd, aan wat er heeft getrild in dat mensenhart! Welk
een paradox, nietwaar?, die absolute goedheid van een kunstenaar te midden onzer
genadeloze eeuw! En die herrijzenis ener voltooide schoonheid voor de duur van
enkele minuten, welke wij ontberen zodra zij voorbij is.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

Gelijke momenten ener hogere aanwezigheid werden ons nog niet geschonken door
de vocale solisten, de vertolkers van het drama. Ik onderging dit gemis als een feit,
welks oorzaken niet zo maar zijn aan te duiden. Wanneer ik zoek waarin
Fischer-Dieskau als Christus ons tekort deed, vind ik niets dan het falen met enkele
lage tonen van zijn prachtige bariton. Indien het overige, het andere er geweest was,
zou het niet hebben gehinderd de Christus-rol van een bariton (een ontwijfelbare
helden-bariton) te horen in plaats van een bas. Maar wat is het overige en het andere?
Een zeker mysterie, een zekere metaphysche of surrealistische emanatie.
Waarom ontbrak dit bij Dieskau? Stellig let hij op de zin en de strekking van de
tekst die hij te zingen heeft. Waar het nodig is, tracht hij hoorbaar naar wijding en
verhevenheid. Stellig is ‘het sacrale’ als idee hem niet vreemd. Hij vergeet ook niet
het menselijke in Christus. Woorden die een gevoelsinhoud kunnen hebben, gelijk
‘ergeren’ of ‘nacht’, onderstreept hij met een naturalistisch accent, zoals men dat
doet in een Wagner-opera. Opbruisingen van toorn, van smart verwaarloost hij niet
wanneer de tekst daarop wijst. Elk onderdeel is dus verantwoord en met de
gezamenlijke elementen kan een volledige gestalte worden samengesteld. Toch
overtuigde Dieskau mij nergens. Waarom niet? Wijl ik achter zijn zang voortdurend
de manier bespeurde en de diverse psychische ingrediënten, welke hij bij het
componeren zijner rol had gebezigd, met een koel hoofd, met veel zakelijk overleg,
want zelfs de eenvoud, de oprechtheid, de naïveteit bleken niet verzuimd. Doch die
eigenschappen waren niet uit hem gegroeid. Zij waren door hem bedacht, berekend.
Het was niet zijn Zelf wat hij zong, maar iets zorgvuldig aangeleerds, dat evengoed
h a d kunnen dienen voor Wotan, voor Jupiter als voor Christus. Wat lukte Dieskau
niet? Het enig nodige: de éénwording, het één zijn met een model, dat zonder
precedent is geweest, en dat enkel intuïtief kan worden geassimileerd.
Op Christus nu schraagt de gehele Matthaeus-Passion. Tegenover deze centrale
figuur verhouden de andere solisten zich als planeten tegenover haar zon, en glanzen
of verbleken naar gelang het licht dat zij ontvangen. Een gebrek aan straling bij de
Christus zal allereerst de Evangelist verzwakken. En inderdaad. Haefliger is
vocaal-technisch een onbetwistbaar meester, tevens een kunstenaar. Hij doet feilloos
vaardig het moeilijkste, het wonderbaarlijkste dat men van een tenor kan vergen. Ik
zou hem niets mogen verwijten dan dat hij te vlot scheen, te virtuoos, als een
buitengewoon begaafd reporter die een volledig doch onpersoonlijk verslag uitbrengt.
Waarom was dit onovertrefbare niet genoeg? Omdat de Christus daar niet tegen
opwoog. Dat tekort aan tegenwicht, werkt automatisch terug en ook de andere rollen
hebben, geheel buiten hun schuld, geleden aan de verzwakkende invloed van een
Christus, die niet voldoende innerlijk echt kon zijn om hen te motiveren, te
rechtvaardigen, te bezielen.
Bij de beoordeling ener Matthaeus-Passion-opvoering moeten wij evenwel niet uit
het oog verliezen dat de eisen die wij tegenwoordig daaraan stellen, nimmer en
nergens vervuld zijn geworden, noch hier in het verleden, noch elders op de wereld.
Sinds acht jaren bouwt Van Beinum aan een monument, dat nergens zijn weerga
heeft, en waarnaar nergens wordt gestreefd zoals hier. Op de hoeksteen na (Ephes.
2:20) is het voltrokken en als wij ongeduldig die voltooiing wachten, laten wij dan
even bedenken dat Dietrich Fischer-Dieskan pas negen en twintig jaar is en voor de
eerste maal zich te meten had aan Van Beinums ideaal.
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Van Beinum naar Amerika
Een droom, die sinds een eeuw alle Europese kunstenaars heeft voorgezweefd als
de slotscène van Faust (toppunt van het bereikbare en beschrijfbare) een droom die
nog immer lokt, zoals in de dagen van de fabels de Tuin der Hesperiden, een droom
die ondanks de veranderde tijden zijn volle betekenis behield, gaat in vervulling: Het
Concertgebouw-Orkest zal met zijn dirigent Eduard van Beinum een lange reis
ondernemen naar de Verenigde Staten.
Dit feit op zichzelf (een tournee door Amerika) heeft nog steeds de waarde ener
bekroning, ener soort van laatste wijding voor ieder die in Europa naam heeft en zijn
roem wenst te bezegelen, te vermeerderen. Deze faam van opperste arbiter is wettig
en men vergist zich daarin niet. De Amerikaan was en bleef in kunstzaken altijd de
gemakkelijkste maar tevens de moeilijkste van alle beoordelers. Inschikkelijk en
toegankelijk voor het gewone, het courante artikel. Niet minder toegankelijk, doch
uiterst exigeant tegenover iets en iemand bij wie de maatstaf moet worden aangelegd
van de geest. Tussen het intrinsieke en het extrinsieke, het wezenlijke en het
schijnbare, trekt de Amerikaan een scherpe grens, en hij handhaaft haar, met een
eerbied welke men religieus zou mogen noemen, veel strikter en veel strenger dan
wij Europeanen, want hij heeft daar geen andere norm dan het beste, wat hij met een
onbedriegbare intuïtie weet te onderkennen. Ongetwijfeld verbruikt hij, evenals wij,
talloze hoeveelheden klatergoud en klinkklank. Er is van alles nodig om een wereld
te maken, zegt wijselijk de Fransman. Maar de Amerikaan kan zich ook erop
beroemen, en met meer recht dan wij, dat hij op het gebied van het intrinsieke nooit
een authentieke uiting van schoonheid heeft miskend of onderschat. Dat hij zijn
bewondering zonder schroom uitdrukt in een symbool van dollars behoeft niemand
te hinderen. De Amerikaan bewijst daarmee eenvoudig dat een kunstwerk hem even
dierbaar is als geldelijke schatten en in zulke even onbekrompen als ongehuichelde
blijken van achting heeft menig Europees maecenas uit het verleden en het heden
zich op een beschamende manier de mindere getoond.
Te verschijnen voor een areopagus die van oudsher slechts het voortreffelijkste toelaat
tot zijn bevoegdheid, is reeds een onderscheiding, welke door ieder Nederlander kan
begroet worden met voldoening: zowel door de veteranen die in hun jeugd nog de
stichting van het Concertgebouw-Orkest hebben bijgewoond als door de generatie
van nu, voor wie de arbeid der oprichters met eendere doelmatigheid wordt voortgezet.
Onder de gezamenlijke bestanddelen welke een cultuur vormen, behoort een orkest
van nature tot degene die het meest gevoelig zijn, het meest vatbaar voor de diverse
wisselvalligheden waaraan een gemeenschap, een natie, kan worden blootgesteld.
Wij hebben ze niet te vermelden, want zij leven nog in onze gedachte, de beproevingen
die ons orkest te dragen had tijdens de grote beroering van de oorlog, als ware het
een regiment der voorste linie. De verliezen, die toen geleden werden, zij zijn
aangevuld. Maar als het ons past om een ere-saluut te brengen aan Willem
Mengelberg, de grondlegger ener vermaardheid welke dit jaar zal culmineren, het is
ook betamelijk om met eenzelfde oprechtheid de verdiensten te erkennen van de man
aan wie de zware taak te beurt viel om onder weinig gunstige omstandigheden de
aangerichte schade te herstellen, een roemrijke traditie van hoge voortreffelijkheid
ongeschonden te bestendigen, en het oorspronkelijke ideaal der stichters niet enkel
te bewaken, te bewaren, maar met nieuwe levenskrachten te bezielen. Van Beinum
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heeft dit gedaan, en ook van dat welslagen is de reis naar Amerika een gevolg, een
bevestiging, een afdoend bewijs.
Gedurende deze periode van reconstructie, van renovatie en terwijl hij met een
onverdroten zorgzaamheid werkte aan de perfectionnering van het orkest, heeft Van
Beinum zich tevens ontwikkeld tot een kunstenaar, die het technisch meesterschap
dat hij verworven had door dagelijkse oefening en ervaring, voleindigde met de
vruchten ener langdurige bezinning en met de rijke gaven ener persoonlijkheid, wier
mogelijkheden niemand nog had kunnen peilen.
In de kiem was hij natuurlijk altijd dezelfde geweest die hij is, maar in de schaduw
van zijn illustere voorganger had hij niet de vrijheid gekend om zich onbelemmerd
te uiten. Van Beinum is een der zeer zeldzame mensen die het vermogen bezitten
om regelrecht in contact te treden met een muziek, met een impuls van muziek. Toen
het uur gekomen was om alle inzichten te verwezenlijken die voortvloeien uit deze
wonderlijke geschiktheid heeft hij onmiddellijk zijn eigen stijl gevonden. Een stijl
die op geen enkele andere lijkt; een stijl die boven elke andere uitmunt door zijn
eenvoud, door zijn directheid, zijn zuiverheid, zijn eerlijkheid, zijn waarheid, zijn
zekerheid, zijn juistheid tegenover alle schakeringen en graderingen van de expressies
en emoties welke een componist te vertolken geeft aan een dirigent: de stijl ener
spontane, ingeboren, diepe en altijd ongeveinsde muzikaliteit, waarvan ik totdusverre
de grenzen nog niet bespeurd heb.
Voor de ware kunstenaar die hij in hart en nieren is, telt nooit wat hij gisteren of
vandaag gedaan heeft, maar enkel wat hij morgen doen zal. Want hij wil zich niet
gelijk blijven; hij wil altijd verder, omdat daar het eigenlijke, het enige geluk ligt dat
het grijpen waard is, die voelbare tegenwoordigheid der muzikale genade waarin
alles zingend wordt. Wij hebben dus niet te duchten dat welke triomf ook of welke
lof ook Van Beinum ooit zal deren. Wat ik meer vrees is dat iedere maand welke hij
elders verwijlt, verloren zal zijn voor ons.

De muziek van de Vrede
Het was een uitstekend idee van het Amsterdams Gemeentebestuur om enkele weken
geleden, op een Zaterdagavond, in het Stedelijk Museum, verschillende kunstwerken
die namens de Stad waren bekroond met een prijs, openlijk en met enige feestelijkheid
te presenteren aan de Gemeenschap voor wie deze werken waren vervaardigd en
welke hen betaalde.
Het was een idee waaruit iets goeds zou kunnen groeien, en al gauw misschien.
Het zou de kunstenaar, die zeer, zeer vele jaren als een outcast en een outlaw heeft
moeten rondzwerven, en die bij wijze van spreken geen steen vond om zijn hoofd
op neer te leggen, en die overal met schele ogen werd aangekeken wanneer hij geen
variaties maakte op het bekende thema ‘aap wat heb je mooie jongen’, en die
natuurlijk hoe langer hoe verder in zijn schulp terugkroop, hoe langer hoe meer
ellende leed (geestelijke en stoffelijke) in zijn verlorenheid, en die toch nog bruikbaar
bleef, het zou die opgejaagde stakkerd van een kunstenaar langzamerhand een begin
van vermoeden, van besef kunnen geven dat er in de maatschappij niet alleen loketten
zijn waar hij de postwissel kan incasseren van ‘zijn prijs’ of waar hij zijn ‘steun’ kan
gaan halen, maar ook nog mensen, levende mensen aan wie hij zo godsgraag een
plezier zou willen doen, gratis pro deo desnoods, want daarvoor is hij eigenlijk op
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de wereld, en dat weet hij wel, ook als hij aan 't vloeken slaat, omdat hij zo zelden
of nooit een mens tegenkomt, een levend mens voor wie dat echt bestaat a thing of
beauty... a joy for ever. Dan zou alles anders zijn. Dan behoefde niemand angst te
hebben, niet eens voor de h-bom, de c-bom, de n-bom en de rest van het alphabet.
Maar bij de officiële presentatie der bekroonde werken beging het Gemeentebestuur
de onbegrijpelijke, hoewel typische fout om ongeveer niemand uit te nodigen van
de honderden, misschien duizenden leden ener Gemeenschap die zich als toeschouwer
of toehoorder zouden kunnen interesseren voor de uitverkoren arbeid van de laureaten
en voor de ceremonie waarmee hun talenten werden gehuldigd. Waar de hele
Amsterdamse intelligentsia aanwezig had moeten zijn, of tenminste een ruim deel
ervan, ontbraken zelfs haar professionele vertegenwoordigers die men had vervangen
door de verwisselbare redacteurs van het gemengde bericht.
Hoe is het mogelijk dat iemand die een goed idee heeft zich zo geweldig vergist
in de uitvoering?
Alles wat ik erover las in de kranten en hoorde van kennissen liet de nasmaak bij
me achter van de gemiste kans. Het was geen loket, neen!, waar een ambtenaar de
toegekende beloning uitkeert. Men had iets ergers uitgevonden. Het was de
bureaucratie in vol ornaat die de kunstenaars verwelkomde en bekranste. Met de
beste bedoelingen. Met een enorme en eerlijk gemeende trouwhartigheid, denk ik.
Maar in een totaal vacuum. In een temperatuur omtrent het absolute nulpunt. Men
kan zich voorstellen dat iemand als Lucebert daar niet veel lust in had. Zoals iedereen
loopt hij rond met een smekende Zeus in zijn middenrif, die daar wat harder schreeuwt
dan bij anderen. Dat is geen reden om zich te vermommen als keizer van een carnaval,
want men raakt niet tot een toenadering door ermee te spotten, en zulke anarchistische,
dilettantische methoden behoren sinds minstens 1936 tot de manieren die geen zin
meer hebben. Zij kunnen een uitstekend idee slechts schaden, en iedere poging tot
verstandhouding verdient respect.
Een der composities welke bij deze onhandig geregisseerde festiviteit ten gehore
werden gebracht, is verleden week in het openbaar herhaald op een concert van Het
Nederlands Kamerkoor onder leiding van Felix de Nobel: Le vrai visage de la paix,
opus 27 van Rudolf Escher, op een tekst in blanke verzen van Paul Eluard, de grote
dichter en waarzegger, die gedurende de laatste periode zijner psychische en
intellectuele ontwikkeling, zijner bevrijding uit alle vicieuze cirkels ener kunst om
de kunst, getracht heeft de innerlijke richtingskrachten aan te wijzen van de nieuwe
mens in een nieuwe tijd. Van de veelsoortige ervaringen, die het geheugen vormen,
had hij willens en wetens enkel het positieve, het levenwekkende behouden, en al
het overige, al de kwaadaardige toxinen ener negatieve geestesgesteldheid, resoluut
verwijderd en verworpen.
Gewoonlijk zijn deze gedichten een reeks van schijnbaar los op elkander volgende,
ongelijkmatige strofen, die in verscheidene gedaanten eenzelfde grondgedachte
modeleren, als spreuken welke men nog nooit gehoord heeft, maar wijs en uit het
onderste der ziel, poëtische aforismen, popelend van een blijde tederheid, met een
heel rijke, tegelijk sensuele, tegelijk intellectuele resonans, met een schat van
eenvoudige en tevens verrassende symbolen, allusies, metaforen, die evenveel te
denken geven als te voelen, en die de gedachte niet minder voldoen dan het gevoel.
Nobele, vibrerende, bondig getroffen formules, als gouden verzen, als antieke
inscripties, op een toon die lichtelijk naar vervoering wenkt, maar in de taal der
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mensen van heden en morgen. Van Le vrai visage de la Paix zou ik elke regel willen
citeren. En ik kan mij verbeelden, met een heugelijk electriserende instemming door
een bedrijvige stad te wandelen, waar ik op de wijde muurvlakken, hoog boven de
grond, deze ‘gezegden’ bevestigd zou zien in gulden letters, om mij te herinneren
aan het edelste, het beste, dat wij maken en behoeden kunnen, zoals men vóór de
oorlog gedaan heeft te Parijs, met apophtegma's van Paul Valéry. Maar Valéry, te
esoterisch, te gecompliceerd, is daarin verreweg de mindere van Paul Eluard.
De helderheid en de intensiteit waarmee ‘het ware gelaat van de vrede’ zich geprent
heeft in mijn consciëntie, zijn reeds een aanduiding dat Rudolf Escher de juiste
muziek voegde bij dat prachtige gedicht. Het samenvatten van zovele en zo
verschillende aspecten van dezelfde zaak onder een gelijke muzikale noemer, het
samen-ordenen van zoveel variëteit in de definities tot een muzikale eenheid, scheen
mij de voornaamste moeilijkheid welke de componist van zulk een tekst te overwinnen
had, en als ik erover nadacht (alvorens het koor van Escher gehoord te hebben) moest
ik mezelf zeggen dat ik er de oplossing niet van zag.
Hier ligt zij voor de hand, ongezocht, onbetwistbaar, en zonder twijfel niet te
overtreffen. Escher laat de titel zingen, en door de titel tweemaal te herhalen op
momenten waar de dichter een nieuwe aanloop neemt, fixeert hij het motief der
verzen in een centraal punt van expressie. Hij verkrijgt, hij ondersteunt, hij
vermeerdert deze expressie door een deel der stemmen een golvend melopee te geven
op de klinkers a en o, als een achtergrond van menigvoudig geruis, waartegen een
stem of meerdere stemmen de tekst zetten, duidelijk afgetekend, zeer sprekend en
inzichtig geïntoneerd als een zang die vanzelf en aangrijpend opstijgt uit een menigte.
De klank, zacht of luid, is altijd transparant, altijd kleurig, altijd onfeilbaar afgewogen,
altijd pakkend. En ik kon mij ook verbeelden dat er door de straten ener bedrijvige
stad, op welker muren ik die strofen lees, eveneens deze gouden muziek zou zweven,
als een melodie waarmee ieder onbewust rondgaat en die hij plotseling, met
verwondering, met verrukking, opmerkt, herkent, hebben wil, als het liefste dat hij
wenst.

Beethoven
Toen de mensen vernamen dat de rituele Beethoven-cyclus dit jaar gedirigeerd zou
worden door Pierre Monteux, hebben zij niet gereageerd gelijk de vaklui, voor wie
alle nieuwigheid af is van zo'n nieuwtje, maar in even dichte drommen als gewoonlijk
zijn zij getrokken naar het Concertgebouw, en de cyclus is gedoubleerd.
Op geen stukken na zou ik kunnen zeggen wat al deze mensen vragen aan
Beethoven, wat zij van hem verwachten, en wat hij hun klaarblijkelijk geeft. Dit
wordt me nog duisterder wanneer ik de vaklui gadesla in hun geschriften, in hun
overige doen en laten, waar elk teken ontbreekt van werkelijk medeleven, van
spontane verbondenheid met de componist, die op duizenden de macht uitoefent van
de legendaire tovenaar en thaumaturg.
Omtrent de gronden en oorzaken van zulk een duurzame en onverzadigbare adoratie
zou een onderzoek moeten worden ingesteld. Want wij kennen de beweegredenen
niet van deze universele cultus, van deze algemene aanhankelijkheid, en wij kunnen
haar drijfveren niet kennen omdat sinds een kwart eeuw nergens iemand beproefd
heeft een aanbidding te verklaren welke onverzwakt aanhoudt, zonder enige
bemiddeling van de actuele woordvoerders der muziek. Wanneer de hedendaagse
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vereerder van Beethoven een argument nodig heeft voor zijn bewondering, of een
uitleg voor zijn gewaarwordingen, moet hij zich vergenoegen met de psychologie
en de commentaren ener vroegere generatie. Raakten zij verouderd? Beantwoorden
zij nog aan iets reëels, aan een ervaring? Hoe horen de tegenwoordige jonge lieden
Beethoven terwijl zij naar hem luisteren? Wat beduidt hij voor hen? Welke associatie
roept hij voor hen op in hun gedachten en gevoelswereld? Waarmee correspondeert
hij in hun bewuste en onbewuste dagelijks leven? Wij weten er niets van. Niemand
hunner heeft zich sedert vijf en twintig jaren uitgesproken in termen die enigermate
equivalent geacht kunnen worden aan de enthousiaste toewijding waarmee ook door
hen Beethoven onafgebroken wordt overstelpt.
Monteux zelf, met zijn lange, witte stok, wijst mij voortdurend naar dit probleem
der motivering van een muziek en van haar effect. Men begrijpt, hoop ik, dat ik niet
terugwil naar de kinderlijke symboliek van eertijds die gediend heeft totdat de
simpelsten haar holheid bemerkten en haar bombast: Het noodlot dat aan de deur
klopt, het dak dat schijnt in te storten, Vive l'Empereur, de melodie van een
liefdesbrief, en dergelijke anecdoten welke kort geleden nog de inhoud resumeerden
ener symphonie. Maar men kan ze niet afschaffen zonder ze te vervangen door wat
anders. Voor de componist in eigen persoon, en voor tal van geenszins oppervlakkige
exegeten uit het verleden, is die naïeve beeldspraak de formulering geweest van iets
werkelijks, van een ervaring die naar woorden zocht. Zij behielpen zich met een
tennaastebij, met een pakkend etiquet.
Die ervaring was een onweersprekelijk feit voor Beethoven en zijn romantisch
gezinde commentators. Uit zijn symphonieën moet alle literaire omschrijving
verwijderd en gewijzigd worden, doch niet dat feit, niet die onloochenbare ervaring
welke door een ontoereikende terminologie werd aangeduid. Er gebeurt iets in de
Vijfde, in de Derde Symphonie. Men kan niet doen alsof daar heel gewone noten
staan, die men slechts zo exact, en zo klankrijk mogelijk te spelen heeft, en die men
desnoods door andere noten zou kunnen vervangen, mits zij even kunstig worden
aangebracht. Men kan niet doen alsof daar niets gebeurt. Men negeert dan een feit,
een met alle nodige waarborgen toegerust feit. Het is als feit misschien uiterst moeilijk
in nauwkeurige bewoordingen te definiëren, maar hierom verliest het niet zijn
werkelijkheid, niet zijn aanwezigheid. Een oorzaak, met haar zichtbare consequenties,
kan niet worden weggemoffeld omdat zij momentaan onnoembaar schijnt. Men kan
de Vijfde Symphonie niet inzetten met een soort van optimistische tevredenheid.
Dan wordt de rest overbodig. Dan is er geen vervolg. Dan begint de symphonie met
haar slot.
De Beethoven-interpretate van Monteux beperkt zich tot deze schijnbaar rationele
grenzen, en het is zonder twijfel merkwaardig, dat een muzikale tekst, waaruit al het
biografische geschrapt wordt, zulk een vrijheid van handelen toelaat.
Ik kan mij voorstellen hoe een meester gelijk Monteux er een souverein behagen
in vindt om met een orkest gelijk het onze de noten ener Beethoven-symphonie te
transformeren tot een opperste volmaaktheid van klank, als ware zij het werk van
een anonymus, van iemand over wie niets bekend is dan die muziek, uit een ruïne
opgedolven, met zekerheid leesbaar, en nu weer klinkend gemaakt in een gestalte
van eeuwigdurendheid, buiten de tijd en buiten de ruimte, als een zuiver intellectueel
sieraad van de hoogste orde, dat men leggen zou bij alle andere kostbaarheden van
de geest.
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Maar terwijl ik het intellect zo rijke geschenken zie aandragen verbaas ik mij toch
dat het bij al die munificentie niet een beetje in vervoering komt over de pracht der
dingen waarop het zijn aandacht vestigt, en over zichzelf dat zulke wonderen verricht.
De temperatuur echter blijft koel, de atmosfeer droog, en een graadje schraal. Alles
vonkelt, glinstert en glanst, maar een tikje hard en ijzig, met iets ongeloofbaars erin
waarvan men zegt: dat is te mooi om echt te zijn. En dan verbaas ik mij nog meer
dat een intellect als Monteux, toen het deze muziek ontmoette van een onbekende,
en haar bestudeerde, bepeinsde, overwoog, niet bespeurd heeft bij menige passage
hoe raadselachtig onverklaarbaar hoe zonderling overbodig zij is wanneer men haar
enkel beschouwt uit de gezichtshoek der zuivere rede, hoe redeloos zij eigenlijk
wordt wanneer men haar probeert te begrijpen als werking van het intellect alleen,
en met hoeveel kracht de noten zelf de hypothese suggereren dat in die bladzijden,
naast het intellect zich een tweede factor openbaart, onafwijsbaar: het hart van die
onbekende, het hart met zijn onophoudelijke, onverhoedse gloeiingen, welker sporen
onvernietigbaar achterbleven in de noten. En wat mij het meest verbaast: dat juist
op deze onontveinsbare sporen van een hartstochtelijke werkzaamheid het intellect
niet aanvliegt (met al de verrukking ener herkenning) om de ganse mens ermee te
reconstrueren, de natuurlijke mens, sidderend, tintelend van duizendvoudige
aandoeningen, de volledige mens, broos en sterk, die de onbekende ongetwijfeld
blijkt geweest te zijn.
Evenwel, al negeert Monteux dit feit, en al ontwijkt hij het cardinale probleem der
permanentie (ook op ònze aarde) van de Beethovense humaniteit, ik behield na elk
zijner vertolkingen de indruk van een superieur festijn. Het was louter orkestraal;
het was ook louter mechanistisch, louter technisch; het was zelfs - omdat hij overal
de houtblazers verdubbeld had - fleuriger, schitterender, pralender, weelderiger dan
het in materieel opzicht zijn mag. Doch het had de gehele volmaaktheid die een
mechaniek kan hebben, en eveneens dat mysterieus boeiende, dat vreemd opwindende
van een perfecte mechaniek. De intellectuele energie welke Monteux ontwikkelt, is
als hoedanigheid en als hoeveelheid absoluut bewonderenswaardig. En het schijnt
me haast mogelijk dat iemand die bij toeval niet zou weten, wat ontbrak, dit nauwelijks
gemist heeft.

Een brekende stem
Ook nu nog, terwijl zijn hoofd vergrijst, en zijn stem reeds wegsterft, is de
‘negerzanger’ Roland Hayes als kunstenaar de gelijkwaardige van alle blanke meesters
der schoonheid, de machtigste niet uitgezonderd, en van de creatieven niet minder
dan van de reproductieven.
Ik ben absoluut zeker er van dat niemand, letterlijk niemand, en ook ik niet, een
juister en dieper begrip dan Hayes kan hebben en geven van Willaert, van Händel,
Schubert, Wolf, Moessorgsky, Berlioz, van een oud Engels, een oud Grieks lied, van
al wat hij zong.
Het geloof in de gelijkheid der mensen proefondervindelijk bevestigd te hebben
gezien op de hoogste toppen van de geest en onder de moeilijkste omstandigheden,
door een zanger die een belangrijk deel zijner physieke middelen verloor, zal mij
voortaan bijblijven als de merkwaardigste ervaring, welke ik tijdens mijn leven
opdeed in de concertzaal. Het idee dezer menselijke equivalentie was mij niet
onwelkom en ik stond er niet onwillig tegenover, maar tot dusverre had ik in een of
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ander domein altijd nog graden van inzicht of ontwikkeling bespeurd. Hier bij Hayes,
en uit de radicale haard der psyche, kreeg ik het onvoorwaardelijk bewijs. Een bewijs,
waarbij ik allengs meer en meer de omstandigheid roemen en bewonderen moest dat
het geleverd werd met een versleten, een verslijtende stem. Dit maakte het feit der
intrinsieke gelijkwaardigheid nog duidelijker en treffender.
Ja, de prachtige, radieuze tenor-bariton van Roland Hayes is als een verweerde ruïne
geworden die elke dag kan instorten, en hij weet dat zelf. Wat hij er voortaan mee
kan wagen zal elke keer krimpen, gelijk de segrijnleren talisman uit de aangrijpende
symbolische vertelling van Balzac (Peau de chagrin), welke ieder verlangen verzadigt
zolang hij duurt, en Hayes weet dat. Voor ruim de helft van wat hij zingt behelpt hij
zich met falset-tonen, waarmee hij het minst riskeert, en slechts af en toe breekt het
vroegere heldere geluid door, als een plotselinge vlam uit een hoopje as. Heel het
verlangen is er dan opeens weer, hel als bazuintonen, en wordt nogmaals vervuld.
Totaal. Tot aan de siddering die Lazarus uit de dood geroepen heeft. O, wonder! Ik
mag niet denken aan wat er door zijn brein gaat, vermoedelijk, wanneer hij zichzelf
herinnert, gelijk hij was, een kwart eeuw terug, bij zijn vorig concert te Amsterdam.
Het is te poignant misschien.
Maar hoe hij ook zingt, half fluisterend, als een schim, half verdoft, als een oude
man, of schallend als een jonge heraut, met zijn ganse stembanden in volle trilling,
hij doet onder het zingen onophoudelijk dingen welke niemand verzinnen kan, die
ze niet kent, en waarvoor geen naam bestaat. Want de term ‘expressie’ is bij Hayes
ontoereikend en misleidend. Voor zover dat woord iets kunstzinnigs bevat, iets
opzettelijks, zou hij het mogen opvatten als een onderschatting.
Hij doet onbeschrijflijk veel meer, en iets heel anders, dan het nabootsen ener
geclasseerde intonatie, het leggen van een accent, het uitspinnen ener mooie frase.
Hij doet iets oneindig zeldzamers. Hayes vereenzelvigt zich met de muziek welke
hij zingt. Hij identificeert zich met de componist, gelijk die was, gelijk die voelde,
terwijl de muziek in hem klonk. Hij is op dat moment die componist, hij herleeft de
emotie, en alle phasen zijner emotie noot voor noot, seconde na seconde, zonder
enige onderbreking, zonder de geringste hapering. Hij wordt het dubbel van die
componist. Zijn incorporatie, zijn incarnatie tijdens die minuten zijner muziek. Hij
wordt dat zonder een oogwenk te aarzelen, zonder zich ooit maar eventjes te vergissen;
met de soepelheid ener snaar die meetrilt zodra ergens haar eigen toon weerklinkt,
met de spontane gehoorzaamheid van iemand die onvermijdelijk luistert naar zijn
eigen naam.
En deze kwasi-automatische aansluitingen tussen een mensenhart van nu en een
van zoveel honderd jaar geleden is mogelijk; daarvoor dient immers het muzikale
schrift. Maar hoevelen van ons, blanken, kunnen dat nog lezen? Hoevelen van ons
verstaan dat nog? Wij wanen er mee klaar te zijn wanneer wij een ongeveer accurate
nabootsing er van bewerkstelligen, en wij achten ons tevreden wanneer de ‘uitvoering’
technisch tennaastebij in orde is. Dozijnen van zulke ‘uitvoerders’ heb ik vorige
winter weer op een podium gezien, die mij zullen aankijken alsof zij mij begrijpen,
alsof zij grondig met me accoord gaan, wanneer ik hun zou praten over die eenvoudige
en geheimzinnige mogelijkheid om naar believen en in een oogopslag de ziel zelf te
worden, met al haar veelvoudige energie, met al haar zaligheid, van een anonieme
Engelsman uit de vijftiende eeuw, van een onbekende Griek, van Berlioz, van
Moessorgsky, van ieder die een teken achter zich liet dat een bewogenheid aanduidt.
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Want zó gevangen zitten de meesten in een conventioneel, formalistisch contact met
alle muziek, dat zij niet eens meer hun onwerkelijkheid, hun onwaarachtigheid kunnen
bemerken wanneer zij klaarblijkelijk en regelmatig een reflex verwarren met zijn
impuls.
Het is een vreemde ervaring om zulk een onthullend inzicht in onze psychische
tekortkomingen te krijgen van iemand wiens voorzaten geen drie eeuwen terug een
hut bewoonden op de Afrikaanse Goudkust (of ergens in die buurt) en wiens
grootvader zeer waarschijnlijk nog als slaaf werkte op een Amerikaanse plantage.
In minder tijd dan de opvolging van enkele generaties heeft Roland Hayes een evolutie
doorlopen, welke hem bracht tot een geestelijk niveau, dat wegens zijn capaciteiten
van intelligentie en intuïtie een les en een voorbeeld inhoudt voor alle hedendaagse
Europese musici, de dirigenten en zelfs de tegenwoordige componisten niet
uitgezonderd.
Let wel, dat Hayes in zijn vertolkingen van onze meesters niet de geringste
willekeurigheid bedrijft. Alles wat hij doet geschiedt volgens de strenge normen van
onze stijl, van onze historie, van onze tradities. Alles wat hij doet (intellectueel en
intuïtief) is volgens de wetten onzer zuivere muzikale rede verklaarbaar en
verdedigbaar. Men zou dit kunnen bewijzen met duizend citaten, lied voor lied, en
maat voor maat, want ongetwijfeld arbeidt zijn geest, evenals de onze, in de eerste
plaats analytisch. Bewust of onbewust, dat weet ik niet. Maar hoe dan ook, het is
evident dat hij zijn analyse van een stuk muziek veel verder doorstoot dan wij vandaag
vermogen in de blanke wereld. Hij leest meer in de noten van een componist dan het
schema van een mechaniek. Hayes zoekt de beweegkrachten van die vormelijke
mechaniek en hij vindt ze. Bewust of onbewust, dat weet ik niet. Doch als hij de
drijfveren gevonden heeft (wat wij niet eens meer schijnen te kunnen) dan zet hij
zijn onderzoek voort. Totdat hij komt bij het punt waar de beweging begint, bij de
oorzaak waar het leven aanvangt, en hoger kan men niet stijgen, dieper niet graven.
Zoals de negers het enige volk zijn dat met de Spirituals nieuwe (literaire en muzikale)
wezenlijkheden, nieuwe levenssappen heeft gewekt in de aders van het Christendom,
die elders verdorren en verschrompelen, zo leek me Hayes een kunstenaar (een der
eersten of een der laatsten?) bij wie wij onze eigen muziek van voren af aan zouden
kunnen leren, wanneer wij haar niet langzaam willen laten sterven, gelijk de rest.

Een strijkkwartet
Van alle verschijningsvormen waarin de muziek zich tijdens haar organisatorische
periode der 17de en 18de eeuw belichaamd heeft, is het ‘Strijkkwartet’ de ideaal
volmaakte, de meest geschikte om in de voornaamste aesthetische behoeften te
voorzien van componist, speler en hoorder. Wanneer mij gevraagd werd waarom?
zou ik als het onnozele kind slechts willen antwoorden daarom, zo vanzelfsprekend
lijkt mij die bewering en tevens zo wanhopig moeilijk om haar te bewijzen. Geen
enkel woord is exact genoeg, geen enkel typerend genoeg. Op elk zou weer een
waarom kunnen volgen.
Beschrijf eens de klank van een strijkkwartet! Hij is wisselender dan een licht dat
in wemelend water spiegelt. Hij is altijd dezelfde en onophoudelijk millioen maal
anders. Beweeglijker dan een vlam. Doorzichtiger dan de druppel dauw in een
spinneweb, dan de regenboog boven een sproeiende fontein. Insinuerender en
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penetranter dan het fluïdum van de magnetiseur. De hoogste graad van dichtheid en
luchtiger dan het stuifmeel der bloemen. De concreetste en tegelijk de abstractste
der klanken, de subjectiefste en de objectiefste, de menselijkste en de
bovenmenselijkste. Beperkt in de ruimte van zijn omvang, onbegrensd in zijn alzijdige
uitstraling. Nog meer. Even persoonlijk rakend als de zangstem, en
gedepersonaliseerd, gedesincarneerd door het instrumentale. Vier solisten, maar
nergens een solo, ook niet wanneer een der vier alleen speelt. In geen enkele
instrumenten-groep, niet in het koper, niet in het hout, en zelfs niet in de vier
mensen-stemmen, ontplooit het geluid zich vanaf de basis tot aan de uiterste regioon
in zo onmerkbaar gelijkmatige lijnen van geleidelijkheid, zachter in elkander
vervloeiend dan de tinten van het paarlemoer of van de hals ener duif. Dat zijn te
samen de redenen waarom men naar een strijkkwartet kan luisteren met die
hemelsblauw-kalme sensatie van evenwicht, van rustigheid, alsof men veilig thuis
is, in een droomhuis, en met een horizon waar de betoverendste emanaties op-en-aan
zweven zonder ooit te worden verstoord, terwijl men zelf niet zwaarder weegt dan
het zaadpluimpje van een distel.
Er zijn niet veel strijkkwartetten, die zulke impressies geven van een volkomen
behaaglijkheid te midden der verrukking, alsof die warme innerlijke jubel helemaal
geen moeite vergt, alsof men zich maar hoeft te laten dobberen als in het azuur van
een zomerse middag; zulke kwartetten zijn er zelfs veel te weinig, en wanneer er een
verschijnt dat de beloften van elke nieuwe ontmoeting voor een ruim deel vervult,
dan haalt men het graag binnen, onder de triomfboog welke de handen in de lucht
tekenen, boven de hoofden, wanneer de roes van een enthousiasme hen bevangt.
Aldus gebeurde dat bij het inaugurale optreden van het Lasalle String Quartet,
gekomen uit de U.S.A. Misschien zijn zij het eerste Amerikaanse strijkkwartet dat
Europa bezoekt. Ik herinner me geen enkel precedent van deze soort. Vermoedelijk
werden zij geboren in de Staten, want alle vier zijn zij jonge mannen omstreeks de
dertig. In New York repeteerden zij in de kamer der straat die genoemd werd naar
de Franse ontdekkingsreiziger Lasalle en zij hadden de fantasie om hun genootschap
te groeperen onder deze naam. Het is een idee als elk ander, maar men moet het
krijgen. Het verleent aan een stukje New York een vleugje mysterie, in de sacrale
zin, die dat oord wellicht nog niet had, en die het onverwachts ten geschenke ontvangt,
als een legitimatie-bewijs, wanneer de dingen gewogen worden op de balans van
Osiris. Het is aardig om zo over een straat het onvergankelijk parfum te strooien van
een nobele muziek en van een jeugdige geestdrift.
Ieder der vier spelers is goed, bij ogenblikken zeer goed, en ik zou niet kunnen
zeggen wie de beste is. Ziehier eindelijk nog eens een kwartet, waarin de eerste viool
(Walter Levin) nooit domineert en ook geen neiging toont tot domineren. Sinds
twintig jaar wordt deze fundamentele wet der onderlinge evenredigheid hoe langer
hoe meer vergeten en geschonden in Europa. Ook de muziek heeft belang bij een
loyale toepassing der democratische beginselen en wanneer ooit de maatschappij
wordt gelijk de grote componisten haar prefigureerden in melodie en harmonie, zal
niemand zich hebben te beklagen. De tweede viool (Henry Meyer) zou van plaats
kunnen ruilen met Levin zonder dat men het merkt. Zo hoort het, al heeft hij schijnbaar
minder te doen soms. De alt (Peter Kamnitzer) heeft een karakteristieke, kernachtige
sonoriteit die uitmuntend draagt, naar het bronzige overhellend op de lage snaren,
naar het gedempte goudbruinige op de twee anderen, duidelijk geprononceerd, maar
zorgvuldig genoeg afgewikt om de gezamenlijke tonaliteit te variëren zonder te
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verschillen. De violoncel (Richard Kapuscinski) legt de hechte achtergrond, krachtig
generfd als bas, lenig als tenor, helder, open in het lyrische, in het elegische, met een
juveniel sentiment en geen spoor van sentimentaliteit. Deze vier kunstenaars bezitten
voortreffelijke instrumenten, of, wat meestal op hetzelfde neerkomt, hanteren ze
voortreffelijk. Zij hebben een levendig en veelvoudig temperament, georiënteerd
naar het optimisme, met een flinke dosis klassieke ‘Heiterkeit’ (de term welke Goethe
het meest gebruikt heeft) maar zonder overdrijving en zonder oppervlakkigheid. Het
enige waarop ik af en toe stuitte, is een tendens om de accenten te bruskeren. Op
zichzelf is die bruskerie geen slechte eigenschap, doch moet minder eenvormig
worden aangewend om de lijn niet te breken.
Zeer boeiend speelden zij een kwartet van Mozart uit diens laatste periode (no 499),
dat weinig gebracht wordt, hoewel het tot de niet talrijke werken behoort waarin
Mozart, hetzij door een samenloop van omstandigheden, hetzij door een expresse
wilsacte, zich erop toelegde om zijn geest en zijn lichaam te drijven tot een maximum
van rendement, alsof hijzelf wenste te weten, of anderen wenste te tonen wat mogelijk
en bereikbaar geweest zou zijn wanneer de mensen hem de vrijheid vergund hadden
en de tijd. Wanneer zulke buien hem overvielen ontplooit Mozart een rijkdom van
intellectuele en psychische inventie die tot vandaag nog bijna zonder weerga is, en
men raakt daar in zodanige verwondering over de schatten van zijn hart, dat zij
aanbidding wordt.
Het derde kwartet van Bartok behoort tot een manier van stijl waar de idee en de
gedachte voortdurend overwoekerd worden door de kunstgreep en het ornament.
Omdat men de auteur onophoudelijk bezig ziet met het verzinnen van effecten (die
menigmaal curieus zijn maar altijd op elkander lijken) kan de hoorder ook zichzelf
niet uit het oog verliezen en blijft zijn gewaarwording besloten in een cirkel zonder
uitweg. In de snelle gedeelten vergoedt de grote mobiliteit van het rhythme nog
enigszins het enorme deficit aan melodische en thematische vinding. In de langzame
taferelen verraadt zich nu reeds achter de pittoreske opsmuk een deerlijk tekort aan
substantiële waarden. Wegens de virtuositeit der écriture artiste is die stijl
passionerend voor de uitvoerders. Hij is niet onaangenaam om naar te luisteren. Maar
eerst voelt men zich verbluft, daarna verstrooid en ten slotte ontgoocheld door de
goochelaar zelf.
De avond eindigde buitengewoon brillant met het derde der kwartetten, welke
Beethoven (naast zijn 5e en 6e symphonie) opdroeg aan Rasoemovski, Russisch
gezant te Wenen. Deze prins onderhield een eigen kwartet, waarin hij zelf de tweede
viool speelde. Bij hem aan huis maakte Beethoven gedurende het Weense congres
kennis met verscheidene Europese vorsten. Is er al een studie geschreven over de
Russische invloeden en elementen in de muziek van Beethoven? Over zijn
Russophilie? Over de conformiteit tussen de ethische persoon van Beethoven en de
normen die men stelt, of tenminste probeert te stellen, in het hedendaagse Rusland?
Dat zou interessant kunnen blijken.
Het zou ook belangrijk zijn als het Lasalle String Quartet een Rasoemovski vond,
die zelf niet meespeelt, maar hun de gelegenheid verschaft om de innerlijke aandacht
te verwijden, te vermeerderen, te verdiepen. Louter om te groeien, te bloeien, te
bestaan. Een kwartet is altijd een luxe geweest, een precaire luxe, een noodzakelijke
overdaad. En, te denken hoe weinig een kwartet kost, vergeleken met dit of met dat!
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Een andere muziek
In opdracht van de Stichting Kunstmaand Amsterdam heeft Bertus van Lier dit jaar
een ‘Symfonia’ gecomponeerd voor klein orkest, die op het openingsconcert van 24
Mei voor de eerste maal werd uitgevoerd onder leiding van Anton Kersjes.
Het is een kort werk dat ongeveer een kwartier duurt. Maar het houdt de aandacht
zo sterk dat het zich schijnt af te spelen in een aanzienlijk ruimer tijdsverloop. Het
bezit in hoge graad de vreemde eigenschap van sommige goede muziek om op
boeiende wijze de minuten als 't ware in 't eindeloze te rekken.
Zonder twijfel behoort het tot de belangrijkste composities welke hier en elders
gedurende de laatste jaren verschenen zijn. Doch ook naar zichzelf beoordeeld, mag
het gelden als zeer belangrijk. Klaarblijkelijk is Bertus van Lier na Katharsis en na
zijn Hooglied met sprongen vooruitgegaan. Uit zijn denksfeer en uit haar
voorstellingsvormen verdween elk spoor van impressionisme en na-romantiek. In
de klank werd alle bijbedoeling van pittoreskheid en opschik geweerd. Het gehele
instrumentale ensemble is behandeld als middel tot zang, en nergens als middel tot
kleur. Alle fraaiigheden van uiterlijk decor en opgelegde siersels zijn vervangen door
echt en degelijk materiaal. Het rhythme ter wille van het rhythme, of als factor van
motorische verdoving en stilstand is resoluut vermeden. Alle mechanistische recepten
zijn afgeschaft. De grondstoffen welke de auteur gebruikt, werden overal gekozen
wegens hun zuiver-muzikaal gehalte. In de methode waarmee hij ze aanwendt
veroorlooft hij zich geen enkele faciliteit, schuwt hij geen enkele moeite. De intonatie
en de expressie van de Symfonia reiken ver boven het persoonlijke heen en hebben
de volheid, de draagwijdte ener gezamenlijke algemene uiting. Haar architectuur is
zeer vrij, zeer zelfstandig maar ook zeer logisch naar eigen interne wetten geordend.
Blijkbaar heeft Bertus van Lier zich op dit werk gestort met de hoogste concentratie
zijner intellectuele en psychische vermogens. Ook hierdoor onderscheidt de Symfonia
zich tussen het gros der hedendaagse producten.
Volgens een mededeling in het programma heeft de auteur zelf geen beschrijving en
uitlegging willen geven van zijn werk. Hoewel hij zodoende de mogelijkheid
vrijwaarde van een direct, magisch effect (dat inderdaad niet uitbleef), bewees hij
de hoorders toch geen dienst, want bij zo vluchtige materie als nieuwe muziek, waar
bijzonder het geheugen, de herinnering aan hetgeen voorbijstuift, een functie heeft,
door welke de magie geïntensiveerd wordt, is enige voorkennis en enige leidraad,
zelfs die van de maker, verkieslijk boven een volslagen ongewisheid te midden der
wervelende sensaties. Omdat ieder verschijnsel een verklaring en een interpretatie
vraagt, hebben wij daarin dus te voorzien overeenkomstig onze bevinding.
De Symfonia begint alsof een gordijn wordt geopend waar iemand eensklaps ontwaakt
en wakker schrikt tegenover een onbekende en onbepaalbare situatie. Deze heftige
inleiding is zeer kort. Om een houvast te hebben nummer ik haar met 1.
Tot onze verwondering onthult het geval zich in 2 als een pastoraal getint sextet
van houtblazers. Het is liefelijk, een beetje verlangend, op een wiegende zes-achtste
rhythme en varieert niet noemenswaard. Het klinkt bekoorlijk, behalve op enkele
plekken waar de clarinetten en fagotten elkaar in de voet lopen. Hier en daar neemt
de leidende melodie der fluiten wendingen die te conventioneel zijn. Naast de
beknopte introductie (1) lijkt dit sextet te lang en breedsprakig.
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Een nieuwe episode (3) zet plotseling in, herstelt de wankelende indrukken en
overmeestert de hoorder. Het is een forse, episch-dramatische invocatie van de twee
strijkerskoren, die elkaar antwoorden als echo's. Van hieraf heeft Bertus van Lier
een stevige greep op zijn hoorder en laat hem niet meer los.
De invocatie gaat over in een ander tafereel (4) dat gekarakteriseerd kan worden
als een verstrengeling van klacht, gebed, smeking, die allengs allerwegen opwelt, en
langzaamaan ferventer wordt. Aanvankelijk is men een ogenblik gedesillusionneerd,
wijl de elementen van het thema spruiten uit de gevoelssfeer van Franck - Bruckner,
doch naar gelang zijn gestalte verdoezelt in de vloeiing der vele stemmen ontplooit
de expressie zich tot een machtige, extatische vervoering.
Dan volgt een zeer curieus en ondefinieerbaar toneel. (5) Twee zesstemmige koren
van strijkers ondernemen op afstand van één maat een bijna gelijkluidend spel op
tamelijk klassicistische, neutrale gegevens, die elkander achternajagen en niet
bereiken. Het twaalfstemmige geluid, waarvan de onderdelen zeer dicht op elkaar
liggen, kan niet meer geanalyseerd worden door het oor. Deze muziek is meer gemeten
geruis en gerucht dan klank. Ook psychologisch kan ik die passage niet typeren.
Maar met onpersoonlijk materiaal vervaardigt de auteur iets buitengewoon
merkwaardigs waarvoor ik tevergeefs een naam zoek.
Om die woelige beweging te tomen en nochtans te vermeerderen (6) wordt het
dubbel strijkers-koor een dubbel pizzicatokoor, een reusachtige harp, doorvlochten
met guirlandes van melopeeën der houtblazers. Men luistert opgetogen en verbaasd.
De actie blijft in klimmende lijn. Tot waar zullen wij stijgen? De blazers zwellen
aan. Hun gezang groeit door het weidse, fanatische getokkel heen. De opvaart wordt
uitstekend gestuurd, met sterke hand.
Men zou hier kunnen menen, dat de componist alle gegevens zijner handeling
verzameld heeft en eraan denkt hen te ontwikkelen tot een conclusie. Maar in het
exposé der thema's lag reeds hun gehele evolutie besloten. In zichzelf bleken zij
voltooid en enkel verruimbaar door associatie. Zeer gedurfd en onverhoeds combineert
de auteur in passage 7 de puissante invocatie (3) met het ondefinieerbaar, raadselachtig
spel (4) van het dubbel strijkerskoor, dat nu vervangen is door de houtblazers. Het
klinkend resultaat is onmogelijk beschrijfbaar, en evenmin karakteriseerbaar, doch
zonderling stimulerend en boeiend. Een tweede associatie zal voor de tweede maal
wederom de energie hernieuwen en de spanning. In scène 8 wordt de klacht-smeking
van 4 verenigd en uitgebreid met de melodische guirlandes van 6, op een lange roffel
van contrabassen en pauken. Wij zijn steeds klimmende doch naderen merkbaar de
top, die op deze kaart van mij het cijfer 9 kreeg. De koren van strijkers en het koor
der blazers heffen eensgezind een nieuw gezang aan, hymnisch en breedvloeiend,
maar onderbroken door bliksemschichtende, gillende aanroepen. Wat beduiden zij?
Wenken of waarschuwingen? Wij kunnen het slechts gissen. Samen drijven zij de
sonoriteit op tot een expressivissimo, dat met rukken afzinkt in een bonzende stilte.
Wij zijn thans bij de peripetie (10), de plotselinge ommezwaai van de handeling.
De componist herinnert zich 1, waar het gordijn werd opengereten dat uitzag over
een onbekende horizon, en hij hervat die introductie bijna ongewijzigd. De impuls
ageert echter niet meer met dezelfde kracht. Hij kan dat ook niet, na al het gebeurde.
Wat eerst opvlamming is geweest, ervaart de hoorder nu als instorting. Correspondeert
deze impressie met de gedachtengang van de auteur, met zijn voornemen? Is zij naar
zijn opvatting derhalve psychologische noodzaak? Of gehoorzaamde hij aan een
onbewust overgebleven reflex van een oud structuur-complex, waarmee alle
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componisten behept zijn, en dat hem verleidde tot een ongeveer gelijkluidende
herhaling van de aanvang? Ik kan dat niet uitmaken. Maar in de vorm-concepten
waarmee Bertus van Lier bij zijn Symfonia gewerkt heeft, schijnt mij die terugkeer
van een primitief automatisme slechts te passen als lapsus, als vergissing, want het
eenvoudige, diepzinnige gezegde van Heraclitus, dat alles stroomt en dat niemand
zich tweemaal baadt in dezelfde stroom, is de wezenlijke wet van de muziek naar
welke hier gestreefd wordt.
Desniettemin lukte het de componist na deze instorting een treffende epiloog te
construeren door de associatie van het bucolische, liefelijke 2 met het extatische,
hymnische 9. Hun gezamenlijke beweging luwt in een zwijgende roerloosheid, welke
helder zou zijn en rustig wanneer zij tot het einde toe niet gestoord werd door knorrige
sneren van de lage clarinet, als het krassen van kraaien uit de verte.
Wat de psychologische zin is, de achtergrond van deze zingende
gemoedsverbeeldingen zou ik in geen duizend maal kunnen raden, doch uitgezonderd
de ene passus 10, kostte het mij niet de geringste moeite hen te aanvaarden als
natuurlijk en redelijk. Een der voornaamste muzikale problemen van onze tijd: de
spontane vormgeving is dus onbeschroomd aangepakt en ten naastebij bevredigend
opgelost. Een dergelijk welslagen is heden nog een haast onvindbare, lofwaardige
zeldzaamheid. Het princiep van continuïteit en irreversibiliteit (niet-omkeerbaarheid)
der levensverschijnselen, dat in de Symfonia wordt toegepast, zal ongetwijfeld
vruchtbaar blijken, wijl het onuitputtelijk is en een gestadige hernieuwing der creatieve
wilskracht in zich draagt. Uit een absolute gezichtshoek beoordeeld had de technische
tenuitvoerlegging van het gestelde beginsel minder rudimentair, intellectueler
georganiseerd kunnen geschieden. De diverse stemmen van een strijkerskoor of
blazerskoor zijn denkbaar in een meer geïndividualiseerde gedaante en onafhankelijker
binnen de voorgeschreven centrale tijdmaat. Ook een deel der melodiek kan minder
elementair gedacht worden, rijker van substantie. Deze toekomstigheden liggen in
het bereik, want de gewichtigste voorwaarde werd vervuld: Bertus van Lier betrad
een nieuwe en onbegrensde wereld.
Het strekt Anton Kersjes en het Kunstmaand-Kamerorkest tot grote eer dat zij van
de Symfonia een levendige en in hoofdlijnen zeer verstaanbare vertolking gegeven
hebben. De hoorders mogen erop roemen, dat zij zich voor deze kunst toegankelijk
toonden.

Verhinder niet de muziek
Eindelijk moet er wel eens iets gezegd worden over de laag of hoog boven de stad
circulerende vliegtuigen die, op de ordeloze maat der grillen, de harmonie komen
verbreken onzer concerten.
Elk van deze vervoermiddelen maakt een bepaalde toon, welke wegens de kracht
waarmee hij wordt voortgebracht door alle wanden dringt die niet tegen hem beschut
zijn. Hij daalt en stijgt, vlug of langzaam naar gelang de snelheid der machine, of
omgekeerd, hij stijgt en daalt naar gelang de richting, en soms allebei tegelijk wanneer
twee elkaar toevallig kruisen. Maar altijd boort hij een afgrijselijk valse noot in de
accoorden van een componist die hier beneden gespeeld wordt en die zijn klanken
met het oog op een zekere werking, zorgvuldig heeft afgewogen.
Als deze gruwelijke dissonant neervalt te midden ener zachte passage kan de
storing ogenblikkelijk worden geïdentificeerd, hetgeen de hinder niet vermindert
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weliswaar, doch ten minste een kleine compensatie verstrekt omdat men terstond
begrijpt wat er gaande is. Als de verschuivende toon van een vliegtuig daarentegen
zich werpt te midden ener tamelijk luide passage weet men aanvankelijk niet wat er
gebeurt. Gedurende lange seconden verkeert men in het ongewisse over de oorzaken
ener soort van dolheid welke men plotseling waarneemt in de klanken. Opeens schijnt
het hele orkest en alles te wankelen. Men voelt zich dooreengehutseld als op een
ontredderd schip in een typhoon. Men wordt bevangen door een duistere beklemming.
Alle zenuwen krimpen. Stemmen detoneren. Men zou een ziekte krijgen als dat
aanhield. In beide gevallen wordt iets verwoest, en welke der twee gewaarwordingen
het onbehaaglijkst aandoet, is een nutteloze vraag voor wie zoekt naar verhelping
van een herhaaldelijke misstand.
Er mag niet licht gedacht worden over dit euvel, wanneer wij niet willen afzakken
tot de onverschilligheid van lager bewerktuigde wezens. Meen dus niet dat ik het
ongerief overdrijf omdat mijn zenuw-apparaat zich zou kunnen bevinden in een labiel
evenwicht. Ik acht het opgewassen, tegen ieder lawaai en zelfs tegen iedere stilte.
Een stadsbeeld, een landschap, een gestalte, een idee, een vers, een schilderij kan
me (gelijk elkeen) onder de grootste herrie verplaatsen in de onttogenheid van het
brandende braambos. Ik ben ook geen vijand der techniek. Ik vrees het machinisme
niet. Het boezemt me dezelfde gevoelens in van verwondering en bewondering, van
gepassionneerde genegenheid als de natuurlijke dingen. De scheppende geest zelf is
een onverbeterlijk mechanicus, en eveneens de machine zingt zijn lof.
Maar als er op het blauw van Vermeer, op het geel van Rembrandt, op de sublieme
geometrie van Saenredam, op het rood van Titiaan, terwijl ik, min of meer verrukt,
dat zie, eensklaps een vuile klodder viel, dan zou ik ijzen en vervaard opschrikken.
Wat ons kort geleden overkwam in het Concertgebouw is met een dergelijke schending
nauwkeurig vergelijkbaar. Tijdens de laatste, zeer zachte maten van het Andante uit
Mozart's g-mineur symphonie, onder Van Beinum, gleed opeens door de zaal het
monsterachtig geeuwend geluid van een straaljager en kwakte neer in het orkest. Het
duurde geen seconde. Juist genoeg om dwars tegen de tonaliteit van Mozart een
dalend glissando te zetten dat ging van e naar gis. Een catastrofische disproportie.
Het was alsof plotseling alle snaren van violoncellen en contrabassen loslieten met
een miauwende zucht, erbarmelijk en balorig jankend als een gekweld beest uit de
voorwereld. Luguber en potsierlijk. Een spook-visioen dat echt is.
Straaljagers zijn noodzakelijk want zij vormen een etappe van het intellect dat elke
ruimte wil verkennen en beheersen. Mozart ondertussen, met die hemelse droom van
iemand voor wie liefde de enig belangrijke kwestie is, la grande affaire, Mozart lag
daar verbrijzeld en ontzield. Maar Mozart ook is een sublieme geometrie, getekend
met de lijnen van onzichtbare radiaties, als een merveilleus diagram dat men hoort
in plaats van het te zien, en ook Mozart heeft die ongelooflijke tinten van blauw,
goud en karmijn, welke wij met de ogen zouden waarnemen, als het instrument
gevonden was dat muziek transformeert in kleur.
Die volmaakte diagrammen, die ondenkbare en ontwijfelbare kleuren zijn als de
geschenken van een god. Zij bezitten de ondoorgrondelijke eigenschap dat zij verliefd
maken en gelukkig wie geschikt is hen te ontvangen. Doch zolang zij niet klinken,
zolang zij niet ongetroebeld klinken gelijk zij zijn, bestaan zij slechts in het
geheimschrift der noten. Zij bestaan slechts als mogelijkheid, als kans. Zij zijn
niettemin reëel. Zij zijn onvergankelijk sinds zij ontstonden uit het verdwenen lichaam
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Mozart, en zij kwamen in dat lichaam uit een andere onvergankelijkheid. Om dit
metaphysische physisch te maken, dit onschatbare schatbaar, is voortdurend een
tweede incarnatie nodig, een tweede openbaring, een nieuwe ontvangenis. Alle drie
beginnen in het onpeilbaar verleden en tegelijk in de nabije tijd. Om nogmaals het
wonder te verwezenlijken dat is zonder te zijn, om nogmaals aandeel te hebben in
zulk een mysterieuze en verheven wording, moet telkens een onberekenbare
samenloop van talloze omstandigheden zich verenigen tot het bereiken van dat ene
fragiele, korte, maar kwasi-goddelijke resultaat.
Mag de straaljager, die op een Zondagmiddag niet noodzakelijk behoeft te vliegen
boven het Concertgebouw, mag hij dergelijke werkelijkheden ignoreren en
geringachten? Mogen wij doen alsof dat weinig belang heeft? Ergens in het oude
testament (ik weet niet precies het boek meer, maar het moet de Prediker zijn) kan
men lezen: Verhinder niet de muziek. Als wij haar tòch laten verhinderen, waarom
maken wij haar dan?
Na het frappante incident van de Mozart-symphonie (een uit de honderd stuitende
interrupties welke ik de laatste jaren te verduwen kreeg) heb ik willen nagaan hoevelen
mijner collega's die buitensporige storing hebben opgemerkt. Voor zover ik
controleren kon heeft niemand haar vermeld. Dat is vreemd. Raakten de wakers zelf
reeds dermate aan het onraad geacclimatiseerd dat hun bewuste hersenen het niet
meer registreren? Bespeuren zij de last er van evenmin in hun onderbewustzijn? Het
zou me verbazen. Of houden zij de muzikale beroering, waarover sinds enkele
duizenden jaren zoveel geschreven is, voor een mystificatie van philosopherende
dwaaskoppen, gelijk Strawinsky doet om zijn eigen verdorring, leegte en onmacht
te verbergen, te rechtvaardigen? Houden zij de muzikale emotie, en haar tonifiërende,
vitaliserende waarde voor een antiek verzinsel waaraan men geen woorden meer
verspilt? Dat is niet aan te nemen. Wat zou er dan overblijven van de muziek, die
voor alle wijsgeren de hoogste der kunsten is geweest? Niets dan vingeroefening en
ijdele, min of meer caricaturale mimiek!
Op de onderbreking ener poëtische, amoureuze, diviene situatie door het
binnendringen van een ergerlijk geraas hebben Debussy en Bartok (in zijn Concert
voor Orkest) twee meesterstukken gefantaseerd die beroemd werden. Herinner u de
verbolgen ogenvlammen waarmee Mengelberg de zaal afzocht, wanneer het daar
niet stil wilde worden als de muziek beginnen moest! Hij had gelijk. Zij hadden gelijk
die meenden dat muziek dezelfde eerbied verdient, dezelfde voorzorgen als een
religieuze handeling, en het is tijd dat wij ons hiervan wederom vergewissen.

Tien componisten
Op de Amsterdamse kunstmaand werden naast Bertus van Lier als hoofdfiguur,
twaalf werken te voorschijn gebracht van tien Hollandse componisten.
Behalve dat zij ongeveer tot de generatie behoren die volgt op Pijper, en behalve
de tonen der gamma hebben zij niets met elkander gemeen dan een goede reputatie.
Als kunstenaars zijn ze niet onder een zelfde noemer te vatten en moeten stuk voor
stuk worden geboekt.
Geza Frid presenteerde zich met een Podium-suite voor piano uit zijn eerste jeugd,
en vier gemengde koren uit de gevorderde leeftijd. Het is treffend hoe weinig
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onderscheid men tussen beide perioden bemerkt. Frid kwam geacheveerd ter wereld
met de natuur en het repertoire van een slimme, guitige, nijvere kabouter, die alles
voor de grap doet, ook als hij boeman speelt, heel handig, altijd in zijn kinderlijke
knollentuin die hij af en toe wat opknapt, de dingen van plaats verwisselend, zonder
ze te veranderen, en ik geloof dat wij het best vrede met hem zullen hebben door
hem voortaan zo te zien.
Maar hij is de laatste die beweren mag (in Het Vrije Volk) dat Bertus van Lier
met de Symfonia eigenlijk slechte propaganda heeft gemaakt voor de moderne
muziek! Een aardige kabouter moet zich hiermee niet bemoeien; hij weet er niemendal
van; luister even naar hem; hij bewijst het zelf. Serieus bekeken kwam hij nooit
verder dan 1910, toen hij zes jaar was.
Jan Mul had de merkwaardige inval om een passage uit de Historiën van Hooft
(Egmondt onthalsd) te zetten voor koor en klein orkest.
Een hachelijke onderneming. Ik zou me kunnen voorstellen, dat bij een grafteken,
bij een herdenking, wanneer het gemoed van de toehoorder reeds enigszins is
voorbereid, de vele en verschillende tragische huiveringen welke de meesterlijk
gecondenseerde tekst bevat, door merg en been zullen gaan als vlagen van pijn en
meedogen, terwijl die onfeilbaar afgewogen woorden weerklinken. Ik twijfel ook
niet of Jan Mul dat kervende, dat schrijnende, dat heimelijk smartende, duidelijk en
waarachtig genoeg heeft meegevoeld. Misschien wel te goed. Misschien zó goed
zelfs dat hij, verstrikt in de tovers van dit prachtig sobere proza, de muziek bijna
vergat. Want er is tegelijk te veel muziek en te weinig. Teveel, omdat zij de aandacht
aftrekt van het woord zonder het te kunnen vervangen. Te weinig omdat zij de tekst
niet verrijken, niet verdiepen kan. Bij een plechtigheid, waar reeds een zekere
stemming in de lucht hangt, zou dat niet opvallen. Maar in de concertzaal, waar alle
teksten van alle dichters stelselmatig worden gesmoord in de muzikale zelfzucht, en
op een willekeurige avond, gleden woord en muziek langs ons heen als water over
de veren ener eend. Met enige spijt drong het plotseling tot me door dat Lamoraal
van Egmondt geen bloed is geworden van ons bloed. Niet Vondel heeft uit zijn
geschiedenis een drama gehaald. Maar Goethe. En daarvan hebben ook de Duitsers
weer evenmin geprofiteerd.
Guillaume Landré was op hetzelfde programma vertegenwoordigd met zijn koor
‘Egidius, waer bestu bleven?’ Hendrik Andriessen met twee Italiaanse madrigalen.
Landré klinkt moeizaam, geforceerd, bedacht en grauw; Andriessen coulant,
vriendelijk, rondborstig, tierig, opgewekt en klaar als een klontje. Beiden echter,
terwijl zij dat componeerden, zaten onder dezelfde soort van stolp, waaronder men
de kaas zette, toen er nog geen ijskasten waren, of een beeldje, een pendule uit de
dagen van olim. Terwijl ik luister naar hetgeen daaronder vandaan komt, en het ene
slecht vind, het andere goed, besluipt mij de benauwende vraag in welke tijd dat
gepasseerd kan zijn. Opeens ben ik in Nergenshuizen van een Niemandsland, met
al mijn overbodigheid, tot het applaus mij terugroept naar de gezellige schijn. Ja, de
muziek bezit machten welke men zou willen mijden.
Willem Pijper is werkelijk een buitengewoon uitzonderlijke kerel geweest toen hij
in 1921 zijn tweede pianotrio schreef, een intelligentie en een intuïtie van gelijkelijk
hoge rang. Beschouw het eens naast het eerste, uit 1914. Men staat verstomd. De
immense achterstand welke hij uit de school van Wagenaar had meegekregen als
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een handicap die men voor onoverkomenlijk zou houden, is binnen enkele jaren
ingelopen, het hele materiaal, de hele techniek, de hele innerlijke horizon hernieuwd,
gemetamorphoseerd, herboren. Ik wacht nog steeds op de musicoloog die deze
revolutie en elk harer omstandigheden beschrijft. Het is bewonderenswaardig op
zichzelf zoals Pijper die radicale ommekeer van al zijn zienswijzen heeft verricht en
voltrokken. Het hem onbekende terrein beheerst hij bijna onmiddellijk als eigenaar.
Een waar mirakel, dat tweede Pianotrio, hoewel de natuurlijke elementen ervan
voorhanden lagen. En welk een poëtische realiteit had de klank die daar ontstond!
Wouter Paap heeft zijn ‘Guirlanden van Muziek’ bedoeld als remedie tegen de
‘motregen’ die in het algemeen over moderne composities druilt, en zijn stuk werd
denkelijk gekozen als passende hulde aan de redacteur van Mens en Melodie. Het is
inderdaad argeloos uit de mouw geschud en prettig onderhoudend. Er ontbreekt niets
behalve hier en daar een paar maten, een paar wendingen (zoals de meesters dat
weten te doen) die even de aandacht heffen tot een plan dat aan al het overige een
bloeiender, een verheugender uitzicht geeft.
Marius Flothuis heeft een recent strijkkwartet laten spelen (opus 44) waarover ik
zeer ongaarne spreek omdat mijn oordeel diametraal indruist tegen de opinie van het
merendeel mijner collega's die het nieuwe werk met overdadige waardering hebben
begroet. Zulke flagrante meningsverschillen leveren ongunstige indicaties, wanneer
het principen geldt waarmee niet valt te schipperen.
Van welke kant ik dat kwartet ook bekijk, van de instrumentale, van de technische,
van de melodische, van de accoordische, van de rhythmische, van de coloristische,
van de structurele, van de psychologische kant, het lukt mij niet om in deze compositie
hoedanigheden te ontdekken die aan gemiddelde eisen beantwoorden, of liever, die
het gemiddelde overschrijden. Nergens heb ik enig spoor van nieuwe visie bespeurd.
Alles is onbelangrijk. In zijn toelichting zegt de auteur dat het vol conflict is. Deze
kenschetsing kan enkel berusten op autosuggestie. Men mag redelijkerwijze niet van
conflict praten, wanneer de problemen, en de spanningen die de problemen zouden
kunnen veroorzaken, slechts worden voorgesteld door onbeduidende en afgezaagde
symbolen, die geen mogelijkheid bieden (zelfs niet aan de grootste vertolkers) tot
een waarachtige interpretatie van de termen ‘impetuoso’, ‘appassionato’, ‘maestoso’,
‘leggiero’, waarmee de componist illusies wekt, en daarenboven de meest
conventionele illusies, welke hij nergens vervult.
Omdat ik de vrijheid wens te behouden auteurs te gispen die zich specialiseren in
moderne of onmoderne gemeenplaatsen, maar eveneens omdat ik een zeker
Amsterdams peil en een zekere Amsterdamse maatstaf onberispelijk wil gehandhaafd
zien, kan ik zelfs niet du bout des lèvres instemmen met de lof welke Marius Flothuis
bij deze gelegenheid is toegezwaaid.
Wolfgang Wijdeveld vervaardigde in zijn Sonate voor twee violen het beste wat ik
tot dusverre van hem leerde kennen. Er gebeurt iets in dit stuk, en er blijft voortdurend
iets gebeuren. De auteur heeft fantasie, vinding, en altijd verscheidenheid in de
fantasie en in de vinding. Hij pakt en boeit de hoorder, hij houdt hem onafgebroken
bezig. Hij transporteert niet altijd naar een zevende hemel maar dikwijls dicht erbij.
Zijn dialoog in de Lento tussen de maanlicht-blauwige violen en het harde donker-rood
der piano, is uitstekend gerealiseerd, zeer kunstig, en ronduit indrukwekkend. Alle
drie der delen waaruit het werk bestaat, zijn goed, en zonder inzinkingen. Tijdens
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de finale, een perpetuum mobile, meende ik een paar remmingen te constateren die
geen sensatie gaven van vaart, van snelheid. Dat ware gemakkelijk te remediëren.
Evenals voor de Symfonia van Bertus van Lier, verdient de Kunstmaand een
compliment wegens deze tweede opdracht welke een zo voortreffelijk werk ten
gevolge had.
Bij uitzondering citeer ik een der vertolkers: Herman Krebbers. Welk een violist!
Telkens als ik hem hoor schijnt hij mij onevenaarbaar, en ik zei het nog nimmer.
Over zijn ‘stokvoering’ (de manier waarop een violist de strijkstok hanteert) zouden
bladzijden zijn te schrijven, en zeker zal ik het eens doen! Welk een ras, en welk een
natuur! Ongeëvenaard.
Wat zal ik mij herinneren (naast Van Liers Symfonia, naast het Pianotrio van Pijper
en de Sonate van Wijdeveld) als ik later terugkijk op deze weken? De klacht van
Antigone, de herderszang uit het Hooglied, het fantastische duo tussen harp en trompet
uit het Concert van Lex van Delden. Dat is veel. Maar à propos: Waar bleef Rudolf
Escher?

Weerklanken van het Holland-Festival
Het was een goed idee om aan Toneel en Muziek een bijna gelijkelijk aandeel te
geven in de plechtigheid waarmee het Festival van 1954 is geopend. Hoe meer kunsten
zich verenigen, des te ruimer zal het gebied worden dat zij bestrijken. Onder elke
gezichtshoek zal de theorie der samenwerking vruchtbaar blijken. De proef, die naar
veler mening uitstekend slaagde met Elektra van Sophocles-Diepenbrock, zou een
volgende keer hervat kunnen worden met De Vogels van Aristophanes-Diepenbrock.
Waarschijnlijk komt ook de Marsyas van Verhagen-Diepenbrock in aanmerking voor
dezelfde eer, stellig terwille van de muziek, vermoedelijk ook wegens de kwaliteiten
van het literaire werk. De stijl dezer drie stukken, ontsproten uit de grote geest van
Willem Royaards (de Vogels zijdelings), is typisch Nederlands, maar toegankelijk
voor alle volken, en rijk genoeg aan karakteristieke hoedanigheden om iedere natie
te interesseren. Op zulke overblijfselen uit een roemvol verleden kunnen wij voor
de toekomst een basis vestigen, die in menige richting verbreedbaar is
Omdat ik bemerkt heb dat sommige toeschouwers nog moeite ondervinden met
het gelijktijdig opvangen van twee parallelle maar heterogene roerselen - poëzie en
muziek - meen ik hen te gerieven door uit te leggen hoe het brein van een musicus
te werk gaat tegenover een probleem van keuze, dat sterk lijkt op de vermaarde ezel
van Buridan, die even dorstig als hongerig, gezet werd tussen een emmer water en
een portie haver.
De ware musicus, intelligent genoeg om te begrijpen dat in een gedicht het woord
de bepalende en beslissende factor vormt, verwijst de muziek naar het deel der hersens
waar zij vandaan komt: het onderbewuste. Voor de echte musicus (hij is zeldzaam,
maar dat doet er niet toe) blijft het Woord altijd primair omdat het Woord hier
scheppend is. Muziek behoort tot de regie, evenals het decor, de costuums, de mimiek,
etc. Er mag natuurlijk aan dat muzikale element der regie niet het geringste ontbreken,
en daarom zal de ware musicus zich inspannen om zijn muziek zo efficiënt mogelijk
te berekenen met het oog op het gestelde doel. Hij zal zijn muziek een inhoud en
gestalte geven, ontleend aan het Woord, maar die op zichzelf volstaan. Zodra zij
echter optreedt als functie van het woord, offert zij haar autonomie en wordt dienares.
Zij moet zich zodanig kunnen schikken, dat zij niet bewust gehoord wil worden. Zij
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zal zo doelmatig zijn dat men er niet naar behoeft te luisteren met bezinning. Zij
verlangt daar niet dat men haar intellectueel herkent, ervaart. Zij wordt als een orgaan,
waaraan men niet denkt omdat het normaal arbeidt. Zij wordt elementair. Zij wordt
als het geluid van een landschap. Men loopt er midden in, men laat het door zich
heen varen zonder het te weten, maar men ondergaat de invloed. Meer verlangt echte
muziek niet dan het exact geordend orgaan en geluid te zijn, de ondertoon van een
dichterlijk geheel, waar Woord en Handeling haar diensten vragen.
Alle becomponeerde episoden van Elektra waren bij de voorstelling van Ton Lutz
geconcipieerd volgens deze theorieën, die als logisch mogen gelden, als ideaal. In
de uitvoering gelukten zij met een zekerheid welke bijna steeds de hoogste harmonie,
het evenwicht, bereikte, verwezenlijkte. Lutz trof in André Rieu een jong dirigent
wiens begrip niet geborneerd is door de routine, noch door kwesties van pre-eminentie,
noch door begeerte tot uitblinken, en die een opmerkelijke kundigheid bewees door
zijn slagvaardigheid en aanpassingsvermogen op het uiterst mouvante terrein van
het rhythmisch nooit te preciseren woord. De vloeiende, golvende, buigzame cadans
der muziek van Diepenbrock schijnt hem aangeboren. Het orkest der Ned. Opera
reageerde op zijn soepele leiding zeer vaardig, gevoelig, en met een mooie sonoriteit.
In drie of vier (korte) passages, waar de lage houtblazers in het register liggen van
de gesproken tekst, heeft het orkest de spelers overstemd. Om zich tegen dergelijke
coïncidenties zo veilig mogelijk te stellen, zou de orkest-ruimte moeten worden
afgeschermd, gelijk dat meestal gebeurde in de tijd van Royaards.
De hoogtepunten (een zeer nobel geregisseerde grafplenging, de vermurwende
lijkrede - wat de Corsicanen vandaag nog een vocero noemen - van Elektra met de
urn, de herkenningsscène, en menig ander moment) hebben onvergelijkbare indrukken
achtergelaten, welke nawerken als een toverkruid, telkens wanneer men zich herinnert.
Daaraan herkent met de schoonheid.
Otello, onder leiding van Josef Krips en met medewerking van het
Concertgebouworkest, kreeg een vertolking waarmee de Ned. Opera al haar vroegere
praestaties overtrof. Technisch beschouwd viel er in de grootscheepse opzet
buitengewoon veel te prijzen en te bewonderen. Het scheelde weinig of alles was in
zijn genre van de bovenste plank. Wie de perfectie waardeert, en haar van zo nabij
benaderd ziet, betreurde dubbel dat het vrouwenkoor herhaaldelijk derailleerde in
de tuin-aubade van het tweede bedrijf, welke ten overvloede wederom heel onbeholpen
werd geacteerd. En in de storm-scènes van het eerste bedrijf zullen er zeer storende,
stremmende gapingen zijn, zolang de diepe, brommende, dreunende orgelbas ontbreekt
om het duistere geraas na te bootsen ener kokende zee. Met een electronisch apparaat,
dat voor dit emplooi zonder bezwaar gebruikt kan worden, niet veel geld kost, en
gemakkelijk hanteerbaar is, kunnen die lege gaten verdwijnen, en het effect van een
orkaan zou verhonderdvoudigd aanwezig zijn.
Maar heel de rest was in dat hyper-romantische genre geconcretiseerd op
superlatieve manier. Ramon Vinay telt voor twee onder het uitstervende soort
toneelspelers, die volgens een gezegde van Shakespeare de wrede Herodes
overherodessen, doch hij doet het consequent, zonder falen, en voorlopig kan zijn
keel er nog tegen. Naast deze briesende Moor vervaagt de Jago van Scipio Colombo
tot de afmeting van een klein, geniepig insect, doch ook hij doet het uitmuntend. Het
karakter en het temperament van Desdemona waren getransponeerd van het engelreine
naar het meer menselijk gloeiende waardoor Gré Brouwenstijn vocaal en scenisch
belangrijk won aan werkelijkheid en uitdrukkingsmiddelen. Annie Delorie is een
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Emilia die overal, en voornamelijk in het onheil van het einde, de juiste toon vond.
Chris Scheffer zong de Cassio prachtig, ofschoon zijn costuum hem scheen te zitten
als een dwangbuis, wat de vermogens vermindert en de impressie schaadt. Guus
Hoekman maakte een waardige en sonore gezant der Venetiaanse Republiek.
Aanzienlijke verbetering: het incongruente ballet bij zijn intocht was geschrapt. De
trompetten-fanfares die hem aankondigen klonken ongewoon suggestief. Het
versterkte koor zong magnifiek. Het Concertgebouworkest overstrooide solisten en
ensembles onafgebroken met een kaleidoscopische fonkeling van tinten als confetti
en serpentines op een feest.
Alle klokken leken deze avond honderd jaar teruggedraaid naar een Europa, naar
een wereld in Second-Empire-décor. Een somptueuze begoocheling triomfeerde en
de ontelbaren die daaraan hechten, konden mateloos genieten, drie uur lang. Wat de
muziek zelf betreft blijf ik volhouden dat Otello niet is opgebouwd uit eerste-rangs
materiaal, en wie dit niet inziet zal nooit een goed componist worden.
Sem Dresden heeft dit jaar voor koor, twee soli en orkest een Psalm 84 geschreven,
welks première ging op het eerste Amsterdamse orkestconcert, onder leiding van
Eduard van Beinum. De tekst, vertaald door Pater Th. Stallaert, herdenkt Gods toorn,
smeekt om vergiffenis en prijst de beloning welke zal neerdalen op degenen die Hem
vrezen. Dresden resumeerde de veertien strofen in drie kerngedachten: ‘Dank, Heer,
voor de bevrijding’; ‘Voltooi, Heer, de verlossing’; ‘Gij zult ons zegenen, Heer’.
Reeds bij het lezen van het commentaar, practisch verduidelijkt met vele
muziek-citaten, dat de auteur toevoegde aan het programma, bemerkt men dat Psalm
84 een compositie is die volgens de klassieke term respect afdwingt. Zij spruit uit
een zeer oud gevoelscomplex dat wordt geopenbaard in merendeels oude, traditionele
symbolen. Onder het luisteren groeide dit vermoeden tot zekerheid. Bij het klimmen
der jaren is het een bekend verschijnsel dat een mens terugkeert naar beelden zijner
jeugd, en weinigen slechts ontsnappen aan die insinuerende verlokking, weinigen
weigeren de vriendelijke hand te grijpen, welke geheimzinnig wordt toegestoken uit
dat verleden. Dresden heeft niet geaarzeld. Psalm 84 is vervuld van hermijmerde
motieven, herleefde rhythmen uit de dagen der leerjaren bij Bernard Zweers, bij Hans
Pfitzner, en daarna, toen hij zijn eerste koorvereniging dirigeerde te Tiel. Vertrouwde,
intieme stemmen, doorweven met geluiden van de tegenwoordige tijd, rijzen op in
de kleuren van het heden, vervlochten met de glanzen der herinnering. Er resulteerde
uit die verbintenis een curieus autobiografisch document. Maar geen homogeen
kunstwerk; en geen eigen toon. De partijen van koor en orkest, van solisten en orkest
zijn ontworpen uit een geheel verschillende gezichtshoek. Het instrumentale deel
overtreft in zeggingskracht verre het vocale deel, zodat men meestal geen letter
verstaat van de tekst. Een sluitende verhouding werd pas verworven bij het pralende
slot. Het duurde te kort om te bewerken waarnaar met toewijding en oprechtheid was
gestreefd.
Engeland had Sir Malcolm Sargent afgevaardigd met het orkest der BBC. Hij kwam
op en ontving het huldigend applaus als alle andere dirigenten. Toen opeens wendde
hij zich snel naar het orkest. Alvorens iemand volgen kon wat er gebeurde ratelde
er een forse paukenroffel op ons af, juist lang genoeg, en met de schittering van de
Nachtwacht zet het Wilhelmus in. Misschien kunnen over de hele wereld enkel de
Britten dat zo. Bravo, en merci, voor dit instantané van grootheid.
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Het orkest der BBC is een zeer eminent ensemble, paraat voor elke technische
moeilijkheid, en onze eerste boeiende bezigheid was de visie te controleren wat wij
door de radio reeds wisten. Men had daartoe alle kans gedurende de Tweede
Symphonie van Beethoven en het pianoconcert in a majeur van Mozart, want hoewel
er een onweer broeide, dat de electriciteit der lichaamscellen overlaadde, kregen
beide magnifieke werken een getempereerde uitvoering die hoofdzakelijk aansprak
bij het verstand.
Iedereen geloof ik, heeft een aanvankelijk raadselachtig onderscheid waargenomen
tussen dit Engelse orkest en het Amsterdamse. De verklaring schijnt mij te liggen in
de meer lineaire dan coloristische rol welke bij het BBC-orkest wordt toegekend aan
de houtblazers. Hun fluiten, hobo's clarinetten, fagotten en dikwijls zelfs de hoorns,
klinken onpersoonlijk, onsolistisch, neutraal, een beetje schimmig, irreëel, onvatbaar,
ijl, bleek, koel, als de weke registers van een orgel. Dit heeft een mysterieuze, ietwat
mystieke charme. Het heeft ook zijn nadelen. Tegenover de compacte massa van
strijkers (60), welke Sir Malcolm haast continueel aanwendt in Beethovens symphonie
en Mozarts concert, verliezen de van nature reeds ontkleurde houtblazers hun laatste
restje reliëf en verdwijnen als het ware in het niet. Onder zulke omstandigheden
moeten de geringste accentuaties der strijkers overdreven lijken, wat zij in wezen
(bij juistere proporties) niet zijn. Dientengevolge zullen ook herhaaldelijk hiaten de
architectonische lijn verbrokkelen. Bij alle bewondering voor de individuele
capaciteiten der spelers kan ik mijn verbazing over dergelijke misvatting niet
verzwijgen.
Pas in de Symphonie van William Walton bewezen het BBC-orkest en zijn dirigent
hun buitengewone kunde en de rechtmatigheid van hun faam. Deze moderne
compositie, ontworpen, geordend als een trapsgewijze serie van climaxen, zonder
reële innovaties, ageert meer opwindend dan vervoerend of ontroerend, meer physisch
dan psychisch. Maar vanaf de paukenist tot aan de dirigent eist zij een maximum aan
virtuositeit, een summum van energie, een surplus van hartstochtelijke instemming,
en wat Walton vergde werd hem geschonken met onbekrompen, onverholen
enthousiasme. De Symphonie zegevierde. En het zal menigeen verrast hebben dat
ook de Engelsen zich lieten opnemen en meeslepen in de Dionysische werveling
welke sinds enige jaren uit de muziek der aarde oplaait. Hier voegt een extra woord
van lof aan de dirigent die met zoveel overtuigende geestdrift pleitte voor een
nationaal kunstwerk, waarvan het succes niet wordt behaald maar bevochten.
Pierre Bernac opende de reeks van solisten die een Festival niet kan missen. Onder
de last der jaren is zijn stem nu definitief veranderd van een tenor in een bariton die
neigt naar bas. Nog steeds echter behoort Bernac tot de uiterst schaarse zangers, aan
wie een hele avond niet het minste ongelukje overkomt, zo onwankelbaar zeker
domineert hij de superieure techniek van zingen en zeggen tegelijk. Hij is daarin
uniek, zonder weerga, en mij dunkt dat naar deze ex-acteur alle acteurs moesten gaan
luisteren. Doch zijn geest staat stil, zijn programma's wisselen niet meer, en zijn
belangstelling is enkel terugwaarts gericht.
Van Beinum signaleerde zich in een orkestraal zeer geraffineerd doorwrochte,
zeer geperfectionneerde weergave der tweede Leonore-Ouverture van Beethoven.
Men zou een studie kunnen schrijven waarom en waarin de derde Leonore-Ouverture
de tweede overtreft, en zulk een studie zou een nuttige, heilzame les kunnen worden
in de hoge techniek der compositie, welke men nergens doceert.
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Corry Bijster en Frans Vroons stonden op het voorplan van Dresdens Psalm,
verdrongen door koor en orkest, met een zware partij, die hun weinig satisfactie
vergunde.
Clifford Curzon gaf Mozart's amoureus concerto accuraat en met een ietsje
vermoeidheid.
Arthur Rubinstein, eveneens achterwaarts blikkend, speelde het tweede
klavierconcert van Brahms gelijk een vlinder dat doen zou wanneer een vlinder kon
piano spelen. Zo licht is zijn toets. Het orkest, de dirigent, de solo-violoncel van
Tibor de Machula, alles klonk daar volmaakt naar men billijkerwijze verwachten
mocht. En toch was de zaal niet vol. Ik denk soms dat in het concertbedrijf de
retrospectie een verkeerde weg is, maar zeg het liever niet, om niemand te
contrariëren.

Assepoes
Rossini's La Cenerentola, geschreven na de Barbier (1816), is een Assepoes zonder
boze stiefmoeder, zonder goede toverfee, zonder pompoen die gouden koets wordt,
en ten slotte zonder glazen muiltjes. Vooral deze laatste ontbeert men niet graag; zij
waren zo'n aardig herkenningsteken, want dáár schuilde het geheim. Maar Rossini's
librettist moest ze vervangen door armbanden omdat de Romeinse zedigheid van die
dagen (de première ging te Rome waar de censuur zeer streng was) geen grapjes
veroorloofde met een schoentje, tot spijt overigens van Signora Giorgi, die weer de
hoofdrol zong, evenals in de Barbier, en openlijk verzekerde dat de muiltjes niet
verdwenen waren wegens de maat van haar voeten.
Men beweert dat de echt ‘latijnse’ geest van Rossini weinig voelde voor het
feeërieke, het wonderbaarlijke, het sprookje. Dat is nonsens, want Italië zit vol van
sprookjes. Men zegt ook dat de Romeinse theaters van die tijd te klein waren en te
weinig machinerie hadden om met enig fatsoen een tovergeschiedenis te monteren.
Deze reden is waarschijnlijker. Maar wat blijft er over van Assepoes wanneer men
al het bovennatuurlijke, al het sprookjesachtige, en op de koop toe het natuurlijke
(de muiljes) eruit schrapt? Niets dan het magere verhaal van een mal en rijk burgerman
die Assepoes gebruikt als keukenmeid, haar bruidsschat verkwist ten behoeve zijner
twee heibeiige, lelijke dochters, door wie het zusje zich gedwee laat sarren tot de
prins verschijnt, op zoek naar een vrouw. Hij is eerst vermomd als kamerdienaar
terwijl zijn narrige lakei de blinkende kroon draagt en de koningsmantel. Iedereen
doorziet onmiddellijk deze vertoning, uitgezonderd de piassen die ze spelen. Om een
zo armzalig dunne draad te stofferen met grapjes en kwinkslagen, met gags waaraan
de censuur geen aanstoot neemt, had de librettist niet veel keus. Het stuk duurt dan
ook lang en is niet interessant.
Stendhal, op elk terrein de betrouwbaarste kenner van zijn tijd, Stendhal die dol was
op Rossini en zijn biografie schreef, hield niet erg van La Cenerentola. Hij vond haar
beneden Rossini's genie. En hij heeft gelijk, ook nu, een ruime eeuw na dato. Vandaag
nog kan men in de Barbier, zonder dat men hoeft te zoeken, een tiental nummers
citeren die de hele wereld amuseren en verrukken, omdat zij onvoorwaardelijk
geslaagd zijn, geslaagd tot in het absolute, onder elke gezichtshoek. Zelfs de episodes
van de tweede rang, de ‘arie del sorbetto’ b.v., aldus genoemd wijl niemand ernaar
luisterde maar onderwijl een sorbet dronk en een praatje maakte, zijn in de Barbier
bijna even goed en even adorabel als het beste. Zo bofte Rossini niet in La
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Cenerentola. Probeer maar. Zij haalt het niet bij de Barbier, op verre na niet. Er zijn
passages die bevallen, passages die plezier doen, passages die schitteren. Nergens
echter een muziek, die definitief tot het intiemste wezen van de hoorder doordringt
en hem voor altijd stempelt met haar teken. Stendhal heeft dat duidelijk bemerkt. De
muziek van La Cenerentola ontkiemt nergens rechtstreeks uit het gegeven geval, en
zij kon dat niet, wijl het geval nergens waarlijk leeft.
Weltgeschichte ist Weltgericht zei Hegel, en zijn formule geldt ook voor de opera.
Soms gaat men in beroep tegen die thesis, en dat is begrijpelijk, doch het dient tot
niets. Sinds ettelijke jaren was het gros der partituren van Rossini, waaronder La
Cenerentola, in vergetelheid geraakt, omdat zij spotten met de eisen welke het intellect
had leren stellen aan de componisten, aan hun publiek. Het was reeds Gluck die
daarmee begon.
Deels uit patriotisme, deels wegens de toenemende verarming van het repertoire,
deels onder invloed van opnieuw ontwaakte reactionnaire gezindheden, pogen de
Italianen het vonnis te casseren dat Historie velde over een kunst die slechts zelden
de boeien vermocht te slaken van het plat en infantiel vermaak waaraan de
exploitanten haar gebonden hadden. Het is een merkwaardig experiment, dat de
Fransen zouden kunnen voortzetten met Meyerbeer, met Halévy, met Auber. Ik hoop
dat zij het niet doen. Wie zou in het isolement waartoe de hedendaagse muziek
veroordeeld is, nog de moed hebben om op te tornen tegen al die achteruitgang?
Voor de rehabilitatie van La Cenerentola waren van het Teatro alla Scala Milano
zeven artisten overgekomen, een dirigent en een regisseur. Men zal nooit weten in
hoeverre Giulietta Simionato, vertolkster der titelrol, de beroemde zangeressen van
het verleden (Pusta, Sontag, Pisaroni, Pauline Viardot, Alboni...) evenaarde of
overtrof, maar te luisteren naar het zachte, malse kabbelen van haar diepe, weke
mezzo-sopraan (vooral in 't clair-obscuur van het lage register) verschafte een genot
dat men met grote appreciatie sybarietisch zou mogen noemen. De twee stiefzusters
(Dora Gatta en Fernanda Cadoni) trokken te veel aandacht door een parodistische
opgedirktheid en actie om te letten op haar stemmen, maar als zij niet uitmuntend
gezongen hadden, zou men het hebben bemerkt. De tenor Cesare Valetti, als prins,
scheen mij vocaal, technisch en scenisch een goed gemiddelde niet zodanig te
overschrijden dat men van buitengewoon zou mogen gewagen. De twee burleske,
heroï-comische bassen (Sesto Bruscantini als vermomde koning, Mario Petri als papa
Don Magnifico) bespelen met gelijke virtuositeit hun stembanden als de lachspieren
van een auditorium dat wacht op een frats. Carlo Badioli, de stille, ingetogen opvoeder
van de prins, was daartussen een verkwikkelijk rustpunt, als een imaginaire sorbet.
Met hun zevenen vormden zij beurtelings een duo, trio, quartet, quintet, sextet en
septet, dat men niet welluidender en niet accurater kan dromen.
Was het jammer dat de jonge regisseur Franco Zeffirelli voor zijn décors en costuums
een palet had gekozen welks mengsel deed denken aan het coloriet der ouderwetse
legpuzzles van de kinderkamer? Was het jammer dat men zijn bospark in- en
uitwandelde door een deurtje? Dat hij Assepoes, te midden van de zomer, in de
keuken van Don Magnifico's paleis, die er uitzag als een antiquiteiten-winkel, kool
laat snijden en aardappelen schillen? Ik had haar liever zien dweilen. Maar deze
enkele staaltjes uit vele, betreffen kwesties van smaak waarover wij niet zullen
twisten. Zonder enige twijfel echter zijn er minder burgerlijke, minder versleten
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methodes denkbaar om Rossini te vernieuwen en van de Cenerentola een aanlokkelijk
schouwspel te maken.
Behalve zeven puike kelen had de dirigent Carlo Maria Giulini het
Residentie-orkest tot zijn beschikking en een prachtig mannenkoor dat perfect was
ingestudeerd door Felix de Nobel en zeer lenig was geregisseerd door Hans Kaart.
Verwonder u dus niet dat het totaal eindigde met een triomf, en, ook op dit gebied,
met een tegenspraak van de geschiedenis. De tijd waarin wij ons bevinden schijnt
mij méér te verlangen van muziek.

Janatsjeks Dodenhuis - Weerklanken van het Holland festival
De Herinneringen uit een Dodenhuis van Dostojefski zijn geen roman, maar een
serie beschrijvingen van een Siberische gevangenis, afgewisseld met losse verhalen
van veroordeelden, die elkaar vertellen waarom ze daar kwamen. Dat pakt, dat boeit,
dat vermurwt, dat revolteert, en Janatsjek heeft op zijn oude dag, kort voor zijn
sterven, uit een boek dat hij menig keer gelezen had, een scenario willen halen voor
een muziek-drama, een echte opera met een onderwerp, een intrigue, een ontknoping,
een slot. Hij deed dat primitief, onbeholpen, dilettantisch. Uit verscheidene
hoofdstukken neemt hij hier en daar zijn personen, zonder op hun aantal te letten,
en brokken tekst, die hij naar believen kiest en willekeurig samenflanst. Ziehier dat
scenario:
Op het binnenplein van de kazerne, 's morgens, waar de gevangenen zich wassen,
kleden, een gekooide arend plagen en het grote nieuws doorgeven (‘Er komt vandaag
een meneer!’) wordt Goriantsjikof (Dostojefski zelf) tussen soldaten binnengebracht
in stadskleren, onmiddellijk gebrutaliseerd door een half-dronken
commandant-majoor, die hem honderd knoet-slagen laat toedienen (achter de
schermen) omdat hij zegt dat hij politieke gevangene is. Daarmee steekt de handeling
van wal. Het wintert in de eerste acte. De veroordeelden stoppen kousen, verstellen
kleren, klungelen een beetje rond, ruziën onder elkaar, zingen een koortje, en twee
hunner, een woesteling en een halve idioot, beginnen het relaas van hun lotgevallen.
In het volgend bedrijf zomert het, en de gevangenen slopen een houten schip, op
de oever van de Irtysj, een rivier. Wanneer de mast tuimelt, delen zij elkaar mee dat
het nu feest is en comedie. Van alle kanten beieren de klokken. Terwijl het toneeltje
wordt opgeslagen, vertelt de halve idioot de rest van zijn geschiedenis. Mensen uit
de vrije wereld komen op bezoek, een pope zegt zijn gebed en zegent het gezelschap.
De boeven, met rammelende kettingen aan benen en armen, spelen de groteske
pantomime van Kedril, de veelvraat, en Don Juan, die gehaald wordt door de duivel,
de klucht van de mooie molenarin met haar drie minnaars. De gevangenen lachen,
drinken, schransen. De avond valt. Er verschijnt een snolletje om wat te vrijen met
wie lust heeft. Een der gedeporteerden maakt om een bagatel twist met Goriantsjikof,
en gooit een teil naar het hoofd van een jonge kameraad, aan wie Goriantsjikof lezen
en schrijven leert. De gewonde wordt opgeraapt en het doek zakt.
In het derde bedrijf liggen de meeste personages te bed op de ziekenzaal. Het is
nacht. Op de grote kachel, bij een kaarsvlam, zit een grijsaard te bidden en te
jammeren naast een icoon. Een der gevangenen vertelt hoe hem de oren getrokken
werden door een wachtmeester. Een ander doet het deerniswekkende,
hartverscheurende verhaal van Akoelka, zijn vrouw, het schrikkelijke leed dat haar
overkwam, hoe zij beminde, waarom hij haar vermoordde. Op een der britsen woelt

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

iemand kreunend om, schreeuwt en sterft. Plotseling herkent de verteller hem. Het
is de satanische schurk die hem en Akoelka in het ongeluk stiet, en die onder de valse
naam Luka (vondst van Janatsjek), in de gevangenis zijn straf uitboet voor een
halsmisdaad. Als hij dood is worden hem ceremonieus de ketenen afgedaan en
soldaten dragen hem weg. Terwijl de muziek doorspeelt verandert het decor. Wij
zijn weer in de kazerne van de eerste acte. De ochtend gloort. De gevangenen treden
aan. Groot nieuws: Goriantsjikof is begenadigd. De dronken majoor vraagt hem
bombastisch vergiffenis. Goriantsjikof neemt afscheid. De gekooide arend wordt in
de coulissen losgelaten en vliegt ten hemel. Goriantsjikof wandelt de brede poort uit,
zonder om te zien. De gevangenen heffen een stralend koor aan op de vrijheid, de
lieve vrijheid. En de opera is uit.
Toen ik dat las in de partituur leek mij die hele opzet, van een scenisch standpunt
beschouwd, verbazend geriskeerd, maar niet ondoenlijk, en ongehoord
indrukwekkend, want in gedachte verbeeldt men zich de dingen gemakkelijk zoals
ze moeten zijn. Men heeft dan de regie en de décors gelijk men ze wenst. Waar het
wintert is het werkelijk winter en als 't zomert voelt men de hitte. Men ziet de
gevangenen gelijk Dostojefski hen beschrijft. Zij leven. Men hoort hun kluisters
rinkelen, tot in de muziek toe, die beurtelings schrille, magere, schelle, holle,
beurtelings wollige, harige, klevende, volvettige, romige muziek. In haar
verscheidenheid is zij monotoon, overal slavische motiefjes die nooit schijnen te
wisselen van intonatie, en in haar melancholische eentonigheid onontkomelijk
suggestief, een mengsel uitwasemend van vreugde en verdriet, van verlorenheid en
overdaad, als wanneer men dagen lang spoort, in een Russische trein, langs rijpende
korenvelden.
Alles hing af van de regisseur. Twintig mannen-rollen is geen bezwaar, wanneer
zij gevarieerd zijn, en natuur-getrouw tot in het geringste détail. Als men maar iets
verstaat van de tekst en zijn galgenhumor. Als men maar ongeveer begrijpt waarover
het gaat. Welk een geniale trouvaille, die fantastische parodie op Don Juan, gemimeerd
door kettinggangers, en die klucht der liefde, gespeeld door gekluisterde schavuiten!
Welk een kijk in de diepte! Wat schreeuwt daar de afgrond naar de afgrond!
Onuitsprekelijk aangrijpend in het poignante, het meedogende leek mij de hele
hospitaal-scène. Dat eindeloos relaas, grimmig en meewarig tegelijk, van Akoelka's
zwijgend martelaarschap, gecommenteerd, als een melodische klacht uit het
geestenrijk, door de zoemende, woordeloze stemmen van de half-slapende,
half-wakende ongelukkigen, die dromen over een harmonie der sferen! Men kan dat
niet lezen zonder er bij te schroeien. Maar alles hangt weer af van de regie, van de
acteur, die men letter voor letter moet kunnen volgen. Het enige eigenlijk wat mij
schrik en twijfel inboezemde was de gekooide arend met zijn goedkope symboliek,
een overbodige vondst nog van Janatsjek. En dan het slotkoor. Het scheen mij
bovenmenselijk ongeloofwaardig dat de levenslange gasten van dit Dodenhuis onder
de ogen van hun afgrijselijke majoor, een triomf-zang aanheffen op de vrijheid,
terwijl hun boeien klingelen en de knoet klaar staat.
Hoe was nu die mogelijke werkelijkheid op de planken van de Stadsschouwburg?
De décors der eerste twee bedrijven (van Dimitri Bouchène) verschilden niet
genoeg van grondtoon (loodgrauw) om een wisseling tussen winter en zomer te
suggereren. Dit gemis aan contrast verzwakte aanzienlijk de stemming en de werking
van de hele tweede acte, vanaf dat mooie gezang uit de verte, waarmee het begint,
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tot aan de ruzie in de zwoele schemering. Het décor en de belichting der ziekenzaal
correspondeerden voldoende met de gegevens van de tekst en van de muziek.
In dit per slot tamelijk bruikbare kader beging de regisseur (Heinrich Altmann, die
insprong voor Abraham van der Vies) diverse grote en kleine fouten, die het effect
der partituur hebben verminderd. De soldaten waren bijzonder onbeduidend. De
majoor (nauwkeurig geschilderd door Dostojefski) was ronduit slecht. De gevangenen
leken meer op een stel landlopers dan op gestraften, en van hun kettingen (minutieus
beschreven door Dostojefski) bemerkte men niets. Het hele tafereel aan de rivier
miste bedrijvigheid en opluchting. Het klokkengebeier was gereduceerd tot een
minimum. De stoet van notabelen dito, uitgezonderd de veel te sierlijke pope. De
pantomime van Don Juan verliep rommelachtig in haar kunstmatigheid. Er was meer
spontaneïteit en volkse fantasie in de mooie molenarin. De episode van het sletje
mislukte wegens compleet tekort aan imaginatie. De grijsaard op zijn kachel in de
ziekenzaal had te weinig volumen, ook als stem. De zoemende koren hadden geen
plastiek. De aflegging van de gestorven Luka was gecomprimeerd tot zo goed als
nul en geschiedde zonder de vereiste wijding. Alle scènes met de gekooide arend
hadden kinderlijk kunnen zijn in dit milieu van naïeve, onvolgroeide mensen, maar
werden kinderachtig in de handen van een regisseur, die met zijn probleem geen raad
weet. Hij heeft ook gepermitteerd, helaas!, dat meer dan de helft van de tekst
onverstaanbaar klonk.
Maar ondanks verschillende andere1) tekorten, ondanks de gebrekkigheid van het
libretto, en ondanks de somberheid van het onderwerp, emaneerde uit het ensemble
der voorstelling een verheffing, een versterking, een tonische invloed, welke de
meeste toehoorders bewust of onbewust hebben ondervonden als een feit. Dezelfde
opwekking en loutering die zijn uitgegaan van Dostojefski's boek. Hier wordt dat
zeldzame resultaat in de eerste plaats verworven door de muziek van Janatsjek.
Zoals hij boven zijn partituur schreef, bespeurde hij in elk schepsel ‘een goddelijke
vonk’ en het is deze vonk die bij hem uitslaat als weldadige vlam. Hij heeft intuïtief
bemerkt dat elk der creaturen uit Dostojefski's boek in eerste en laatste instantie
gedreven wordt door een min of meer gecontrarieerde, geperverteerde liefde, en
alleen reeds door hen precies te laten zingen gelijk zij waren terwijl de passie hen
voortjoeg, boort hij de bron aan van het leven, de bron van een enthousiasme dat
zelfs in ketenen onblusbaar blijkt. Na de Boris van Moessorgski is er in geen enkele
opera zo vanzelfsprekend gezongen als in de Pelléas van Debussy, en na Pelléas van
Debussy is er wederom in geen enkele opera zo waarachtig menselijk gezongen als
in het Dodenhuis van Janatsjek. Recht uit het hart. Zonder enige poespas. Zonder de
minste franje van aangeleerde tournures. Zonder een zweem van belcanto, van kunst
om de kunst. Recht uit de centrale haard van de hartstocht, van de kracht die alles
beweegt.
Na Janatsjek is het tonische effect van deze muziek te danken aan de dirigent
Alexander Krannhals. Hij dirigeert wat stug, maar met een grote eerlijkheid. Het
dunkt mij ontwijfelbaar dat hij de psychologische fundamenten en het uitgangspunt
van deze opera van Janatsjek zeer duidelijk begrepen en zeer zuiver heeft nagevoeld.
Bovendien had hij zangers en orkest zeer goed in de hand, goed genoeg om allen te
1) 'andere' later door MV toegevoegd
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bezielen met de diepe sympathie welke hij toedraagt aan een meesterwerk, dat tot
de weinige behoort waarin moderne technieken universele verstaanbaarheid verkregen.
Het is enigszins paradoxaal dat een Russisch onderwerp, gecomponeerd in het
Tsjechisch door de Nederlandse Opera wordt opgevoerd in het Duits. Dit
vergemakkelijkte niet de geleidbaarheid en de verstandhouding; het schaadde de
interne harmonie. Nochtans schijnt ook deze onvolmaaktheid mij geen beletsel om
tot de directie van ons nationaal muziek-dramatisch instituut een oprechte gelukwens
te richten voor een artistieke daad die veel risico meebracht, hoge bewondering
verdient en alle offers wettigt.

De Achtste van Mahler
Iets groots is volkomen gelukt. Om het 125-jarig bestaan te vieren van de
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst hadden de Rotterdammers het vermetele
plan opgevat om de Achtste Symphonie van Mahler, bijgenaamd de Symphonie der
Duizend, wijl zij ongeveer dit aantal medewerkers nodig heeft, op te voeren in de
onafzienbare Ahoy-hal voor ongeveer een tienvoudige menigte van toehoorders. En
wie dat bijwoonde mag voortaan zeggen, met een zekere voldoening: ik ben er
geweest. Niet enkel heeft hij een reusachtige opzet zich zien ontwikkelen in een
serene sfeer van hoge rust en ordelijkheid (als een ballet, als een geminuteerde
manoeuvre) wat op zichzelf al indrukwekkend is. Maar tevens heeft hij ondervonden
hoe iets groots, iets geweldigs tegelijk vertrouwd en intiem kan zijn tot over de grens
van het zegbare.
Uit een krioelende massa mensen die zonder haast maar toch luid keuvelend binnen
kwamen en de muziek verbeidde, geleidelijk en vanzelf de stilte te zien groeien, hen
allengs stil en stiller te horen worden tot er van alle gedruis niets meer over bleef
toen de klok vier uur begon te naderen, dan de vage zucht ener zeer verre zee, alsof
die warrelende mensen-massa zich van elkeen op mijlen afstand verwijderd had, en
dat vredig gonzend zwijgen, waarin men tien duizend harten voelde popelen, een
kwartier lang geruchtloos te ontwaren, zachter dan de wieken van nachtvogels, en
dat op de klare dag, niet in een tempel, maar tussen de kale wanden ener industriële
oppervlakte, en allemaal heel eenvoudig van doen in ieders onmetelijkheid, dat was
aangrijpend als zodanig, want het gaf de gewaarwording van iets buitensporigs, van
iets ongekends, iets onvermoeds, van een mirakel.
Op de estrade hadden zich inmiddels elf koren gerangschikt, waaronder twee
jongenskoren, vervolgens twee orkesten (het Rotterdams en het Brabants), een
afzonderlijke groep trompetten en bazuinen op een verhevenheid in de rechterhoek,
elf solisten, en een expres voor deze gelegenheid opgebouwd pijporgel van
respectabele omvang gaf de toon aan voor de instrumenten. Te kwart over vier betrad
de dirigent Eduard Flipse het podium, waar men hem zag als door een omgekeerde
verrekijker. Hij behoefde niet te wachten. Het ratelend applaus waarmee hij begroet
werd, transformeerde zich onmiddellijk weer in die ontzaglijke, compacte en toch
vederlichte stilte waar wij reeds een poos vertoefden, als op een bergtop, als de yogi
in zijn tastbaar visioen.
Tot dusverre waren de sterren gunstig geweest. Zij bleven het. Zoals gij weet speelt
Mahler's Achtste niet op onze aarde, maar op een andere planeet, weerkaatsing en
voorafbeelding van deze, wanneer wij alle euvel zullen hebben afgeschud. Het is
goed daar te verwijlen, daar zijn tenten op te slaan. Het is niet moeilijker daar te
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komen dan een kind zijn kleurige zeepbel tovert in de blauwe lucht. Wij roepen de
scheppende geest aan, de levende bron, de liefde, op een oeroude, onvergankelijke
tekst uit de sombere tijden van Karel de Grote, en de Trooster verschijnt die ons
vervoert.
Voor wie haar innige wezen kent, is de muziek almachtige extase, in de storm of
in de zefier, en Mahler had de kennis van dit geheim. Al bij de eerste aanhef worden
wij voor een deel aan de zwaartekracht ontrukt. Wij raken los van de grond, als een
vliegtuig dat hoogte neemt. Het kost nog moeite, wij zijn nog in het tegenwoordige,
in het betrekkelijke. Maar wij zweven reeds, en gaandeweg bevrijdt de onbemerkte
stijging ons van elke last. Zeker, er wordt gestreden, gehunkerd, gesmeekt, gesmacht
na die eerste aanroep. Maar steeds op een verruimend plan, met een vermeerderende
drift, met een lichtere vaart. Tot wij de muur doorbreken van alle relativiteit. Tot wij
onbeschroomd en onbeperkt geloven. Waaraan? Waarin? Aan wat de mens Mahler
ons durfde voorspiegelen als onze eigen mogelijkheid, onze eigen apotheose, die
bereikbaar is, want hij heeft haar aanschouwd, hij heeft haar doorleefd, hij gaf ons
het middel. Ja, hij durfde dat, hij realiseerde dat voor ons. Op dit keerpunt der
symphonie, bij deze graad van trilling ontbreidelt de klank zich in een oeverloze
stroom van gezang. Van alle kanten bruist het op en jubelt. Onweerhoudbaar. Alles
voegt zich aan de beweging met een majesteitelijk gemak, een souvereine lichtheid,
en in een glorie van geluid, in een roes van enthousiasme. Zoals men met een intense
notie van opperste, gelukkigste vrijheid soms kan wandelen door een orkaan.
Bovenwerelds, wanneer die toonladders uit de laagte omhoog rollen als naar de troon
van de Enige! Onbeschrijflijk, die over het hele tumult uitflitsende stemmen der
solo-sopranen! Men verliest het besef zijner eigen aanwezigheid. Men wordt muziek
van gloeiend vuur. Men is in het centrum der oorspronkelijke energie en men heeft
de vreugde van het creëren.
Eduard Flipse heeft deze gigantische climax naar een zingend en klinkend universum
gestuurd tot aan het zenith. Eclatantere aanspraken op lof en dank schenen ons daar
niet verzinbaar. Maar hij steeg over de uiterste kimme heen. Even doeltreffend als
hij de onstuimige orkaan gericht had, stichtte en regelde hij de kalmte die dan intreedt.
Men is altijd een beetje onthutst, een beetje vervreemd, wanneer daar het slot-tafereel
aanvangt uit Goethe's Faust. Opeens zijn wij in de rust van een onbewoonde leegte,
waar alles de adem inhoudt, waar nauwelijks wordt gefluisterd. Overal de
eenzaamheid en onpeilbare diepten naar boven en naar beneden. Een orkestraal
voorspel, in donkere, schimmige, ijle tinten, als de lange schaduwen van een
ochtendzon, moet die extremen overbruggen. En nooit leek mij deze aarzelende, als
het ware huiverende muziek de hoorder directer te verplaatsen in de loutere
contemplatie. Lag het aan de enorme wijdheid der zaal, waar die transparante geluiden
nog ijler klonken, nog immateriëler? Zachtjes aan voelde men een nieuwe morgen
rijzen en onder een nieuwe zon een andere hartstocht ontwaken. De lege wildernis
bevolkte zich met zuivere lieflijkheid. Zoals bloemen opengaan die tintelen van
dauw. Met een lieflijkheid die wij nog niet kenden, en voor het eerst ontdekten.
Waarbij men tot zichzelf zei, de essens proevende van het strelende, het warmende,
het koesterende, het beminnende, dat men nooit geweten had hoe lieflijk het lieflijke
kon zijn. En ook dit paradijsachtig vriendelijke, ook die simpel heiligende
sint-franciscus-goedheid wordt door Mahler omgetoverd in de grandioze grootheid
van een hymne, waar de aarde zingt alsof zij hemel is. Men had de sensatie dat het
onbeschrijflijke hier inderdaad gedaan werd.
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De uitvoerders van zulk een conceptie mogen ongenoemd blijven als de duizend
bouwers ener kathedraal. De opsomming zou te lang zijn, en in deze regioon van het
onvergelijkbare bestaan geen trappen van vergelijking.

De dirigenten in hun werken
Dat er op de orkest-concerten van het Festival niets te beleven viel, wat qua
ondervinding ook maar even vergeleken kan worden met de Achtste van Mahler te
Rotterdam, daarover is iedereen het eens. En dat Flipse, de enige die wat waagde,
ze allemaal de loef heeft afgestoken, staat als een paal boven water. Toch gebeurde
het me veertien dagen na de uitvoering van Henkemans' vioolconcert nog de actueel
genuanceerde vraag te horen: Wat denk je eigenlijk van dat stuk? Het ging dus niet
voorbij, en onder, in de eindeloze toevloed van indrukken, die onverpoosd ons brein
doorkruisen als een straat waar niemand halt houdt.
Ja, van Henkemans bleef een rafel haken welke sinds niet werd losgewaaid door
de tocht, een flarde die vandaag nog intrigeert. Zij is lastig te kenmerken. Twee jaar
geleden, toen Van Beinum de première dirigeerde, had ik er al moeite mee, want
substantie is er bijna niet. Ook nu, na een zo goed als gelijkluidende auditie onder
leiding van Henri Tomasi, en met dezelfde vaardige solist (Theo Olof) zocht ik
vergeefs naar een omschrijving. Terwijl ik het concert mij terugdenk, verzinnebeeldt
mijn heugenis zich als een fluorescerende strook van gestippeld licht, waarin een
helder geel domineert naast zacht rose en verschoten blauw van korenbloemen. Dat
soort van spectogram schijnt geen begin te hebben en geen einde. De tint wordt soms
geïntensifieerd, als door een oplaaiing, maar wisselt niet; soms wordt zij plots
onderbroken door een geweldige boem, of een serie boemen, die uit de lucht komen
ploffen als explosies waarvan men niets begrijpt, welke men dan ook opvat als een
enigszins onbehoorlijk overdreven grapje, doch overigens verandert er ongeveer
niets, behalve dat de kleur meermalen taant alsof zij door een poederige wolk wordt
overtrokken. Dit precieus gevlochten filigraanwerk van verstrengelend geglim en
geglinster, duurt vier delen lang, een mateloze tijd. Wanneer ik probeer een motief
te bespeuren achter dit wemelende patroon, of een oorzaak, ontmoet ik niets dan
wazige ectoplasma's, zwijmelend, dansend, schommelend op min of meer Iberische
rhythmen in een electrische maneschijn, doch als ik ze aanraak verzwinden zij in het
niet. Ontelbare keren eclipseert de viool, en duikt dan onverhoeds weer op uit het
glanzend gedruis. Het zou in een aetherisch Spanje kunnen spelen, maar ook in een
selecte tingeltangel. Op het moment dat al die moirerende varianten van hetzelfde
geblikker voorgoed gaan overneigen naar het uitgeplozene, zendt de Deus ex machina
vanuit zijn componisten-hemel nog een geweldige boem die dat hele gedroom finaal
kapot slaat (tant de bruit pour une omelette!), en als men eindelijk niets meer hoort
bemerkt men hoe charmant men gekwijnd heeft onder dit geraffineerd gedoezel,
waarachter een enorme kwantiteit van spitsvondige intellectuele arbeid zit. Per slot
niettemin gaat men bijna hardop denken: nu wat anders, Henkemans!
Toch is er als mededeling, en de rest, veel minder te halen uit de Tweede Symphonie
van Honegger, die op hetzelfde programma stond. Het is een door en door neerslachtig
stuk. Tussen de noten krinkelt de auteur heen en weer als een in mootjes gehakte
wurm, omdat hij niet te stoken had tijdens de winter van 1941, toen het geschreven
werd, zoals Honegger eigenmondig verteld heeft. Wat moeten we aanvangen met
een kunstenaar wiens psychische mogelijkheden zo eng afhangen van een paar graden
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meer of minder comfort? Een dor, koel, grauw, en stom vervelend stuk schrijven is
niet moeilijk, of het zomert of wintert, of men het koud heeft of warm. Een
levenwekkend stuk maken met de dood achter de deur of in het hart: ziedaar de kunst.
Lees eens wat Taine daarover schreef, een der leermeesters en een der eerste erkenners
van Nietzsche. Tegenover kerels van vroeger (van nog geen veertig jaar terug) is
Honegger een doetje. De kou en zijn geweten hebben hem niet belet om in 1942
luisterrijk zijn vijftigste geboortedag te vieren in de hoofdstad van Frankrijk, hetgeen
hem niet eens kwalijk werd genomen. Dat hij neutraal was blijkt uit die hele Tweede
Symphonie. Zij jammer-klaagt opzichtig. Maar over futiliteiten. Of alleen pro forma.
Nergens met een echte siddering. Overal gelijk een oefening in handenwringen. Met
een happy ending natuurlijk voor de grote gemeente. Met een blufferig koraal, dat
hier sluit als de tang op het varken. Ten goede van Honegger moet gezegd worden,
dat hij slechts een enkele trompet (of hobo of klarinet) verlangt om het te onderstrepen
in het gewoel der strijkers. De meeste dirigenten, en ook Tomasi, laten het glorieus
blazen door drie trompetten. Dan wordt het helemaal onuitstaanbaar van pompeusheid,
wat het in zijn kiem al is.
Eugene Ormandy, uit Philadelphia, introduceerde drie fragmenten uit de haast
legendaire opera Wozzeck van Alban Berg, een der weinige valabele muzikale
getuigenissen uit de crisisjaren 1914-1921. Toen het verscheen, in 1925, leek het
hyper-modern, hermetisch, exorbitant, voor het publiek, en zelfs voor de vaklui die
de laatste Mahler, de laatste Debussy en de jongste Schönberg nog niet hadden
geassimileerd. Tegenwoordig kijkt men er doorheen, en het is verbazend te zien hoe
gauw dat opklaringsproces zich afwikkelde. Eerst bemerkte men niets dan de
bijkomstigheid, het ornament, de franje. Nu gaat men recht af op de pit, op de kern.
En men ontdekt met een tikje ontgoocheling, die geleidelijk verergert, dat Berg zo
vreemd niet was. Eigenlijk heel gewoon. Tè gewoon al. Zijn kern, zijn gevoelsinhoud,
zijn reflexie-vermogen is niet anders dan, om een der voorbeelden te noemen, de
wanhopige berooidheid der wrange soldaten-liedjes uit Des Knaben Wunderhorn,
zoals die hadden geëchood in Mahler. Maar geëxaspereerder, veel overladener met
bijwerk, en tot het hysterische aangedikt door een verwrongen melodie en een stem
die meestal boven haar macht zingt. Het eenvoudige van de kern had zulk een
overwoekering, zulk een verwildering niet nodig. Het wordt er niet overtuigender
door. Alleen ongeloofbaar, gelijk het onzingbaar is. Eleanor Steber, een zeer
expansieve Amerikaanse opera-sopraan, gilde wat zij kon. Wie echter heeft ook
slechts een seconde de illusie kunnen hebben dat de artificieel gecompliceerde muziek
welke men hoorde, de beklemming vertolkte van een simpele vrouw uit het volk?
Dat is knap en kunstig bedacht; doch het houdt geen ziertje verband meer met enige
werkelijkheid; het is volstrekt willekeurig maaksel. En op de koop toe blijkt er in
het technische apparaat, vergeleken bij de grote voorgangers, niets van belang
gewijzigd.
Te Scheveningen betuigde Carlo Maria Giuilini ons Hollanders de vriendelijkheid
ener auditie van Pijpers pianoconcert, met Theo Bruins aan de vleugel. Ofschoon op
het nippertje twee-derde van het programma was vervallen en vervangen, en ofschoon
Giulini met La Cenerentola al veel hooi op zijn vork had, verliep de uitvoering niet
onfortuinlijk, niet zonder succes. Na enige aarzeling in het applaus deed men zijn
best. Maar wat zou ik er voor geven als ik even mocht neuzen in de notities welke
buitenlanders stellig maken, in hun correspondentie of in hun dagboek, zoals men
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in het eindeloze Journal van Henri Frédéric Amiel af en toe prachtige beschrijvingen
kan lezen over Scheveningse avonden, - wat zou ik er voor geven om een poosje te
bladeren in zulke hedendaagse intieme papieren, alleen maar om te weten of de
vreemdeling ongeveer analoge impressies krijgt van Pijpers pianoconcert, waarover
sommige onzer landgenoten zich uiten in dithyrambische termen. Want het baat ons
niet veel onszelf te prijzen, en het is ongelooflijk moeilijk, vooral sinds de volkeren
zo druk bezig zijn elkaar te pluimstrijken bij internationale uitwisselingen, het is
zelfs haast onmogelijk geworden om achter de werkelijke opinie te komen van een
buitenlander, die nog guller strooit met plichtplegingen dan wij. Mijn eigen indruk
was: bewonderenswaardige aanwending van het impressionistisch palet, een zeer
mooie solistische episode van de zuiverste poëzie, maar over het geheel te weinig
verscheidenheid in de thematiek en in het muzikale landschap om altijd weer opnieuw
en altijd weer anders de hoorder te veroveren. Zoals dikwijls bij Pijper zijn de
slot-maten als een va banque dat hij verliest.
Naast deze vier rariteiten waren er de gebruikelijke parade-stukken waarin een dirigent
zich uitleeft, waarmee hij over de wereld trekt, waarop het publiek van te voren is
gespitst, die men alom kan horen het hele jaar lang, ook in de radio, en die op rolletjes
lopen van een leien dakje.
Tomasi bracht een uitzonderlijk analytische reproductie van Debussy's La Mer.
Honderden orkestrale détails welke nooit naar voren komen, maakten de partituur
als splinternieuw en als een snoer kris kras aaneengeregen kralen. Zijn opvatting van
La Valse stak zwaar in de verf, plus een dikke laag vernis. De stunt van Ormandy
bestond in een ultra-romantische enscenering van Berlioz' Symphonie Fantastique.
Alle buitenissigheden die de componist uit zijn programma had verwijderd toen de
passie was bedaard, alle orgiasmen, alle paroxismen haalde Ormandy weer te
voorschijn en het werd fantastisch. Het zou nog duizelingwekkender zijn geweest
wanneer de dirigent deze prefiguraties van Les Chants de Maldoror niet slechts had
benaderd van de louter physieke, instrumentale, cerebrale kant, maar als hij eveneens
het psychische element tot gelijke stootkracht had kunnen opdrijven.
Voor Otto Klemperer lag de climax in de Vierde Symphonie van Bruckner, die
hij liet spelen (evenals Mendelssohns vioolconcert, sensitief en vlekkeloos
voorgedragen door Johanna Martzy) op een eigenaardig losse cadans en met een
voortvarend tempo, dat elke romantiek en elke effusie egaliseert. Giuilini had de
eerste van Beethoven verwisseld voor Moeder de Gans van Ravel (waarvan hij de
klank juister aanvoelt dan de melodie) en het Requiem van Cherubini (omdat het
koor de partijen niet kende!) voor de vierde van Brahms. De ene ruil was verklaarbaar,
de tweede een ongepermitteerde tegenvaller.
Terwijl Rotterdam zijn Toonkunst-jubileum herdacht met de waarlijk grote opzet
van Mahlers Achtste, koos de Amsterdamse afdeling dezer Maatschappij voor
hetzelfde feest Die Schöpfung van Joseph Haydn. Het is misschien irreverent om de
uitvoering van een sedert anderhalve eeuw befaamd academisch meesterwerk onder
leiding van Josef Krips gelijk te stellen met een verguld-avondje, maar daar kwam
het op neer zodra de ouverture van dat oratorium voorbij was. En met dit flagrante
verschil van initiatief, van energie, van intonatie, van rhythme, van inspiratie is het
huidige contrast tussen beide steden wel duidelijk getekend.

Slot-accoorden

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

Zonder dat iemand er op verdacht was, werd de Bach-avond van het ‘Stuttgarter
Kammerorchester’ de opzienbarendste revelatie van ons Festival 1954. Niet in de
goede zin; eerder in de slechte.
De mensen waren te hoop gelopen als voor een beroemde jazz, en zij zaten tot aan
de onderste randen van het podium, in een nauwe kring rondom de spelers. Bij 't
begin wees de thermometer ongeveer 18 graden, wat rijk is in deze kille Juli. Bij 't
einde kon de temperatuur niet hoger klimmen. Het kwik stond boven het kookpunt.
Men zinderde. Men had de koorts. Men woelde en raaskalde. Als voor een beroemde
jazz. Het dak had kunnen invallen. Men zou het niet bemerkt hebben. En wat was er
onderwijl gebeurd tussen deze uitersten van nuchter en dronken? Niets, absoluut
niets. Behalve dat de veertien Stuttgarters vier stukken van Bach heel middelmatig,
erg oppervlakkig, buitengewoon ongevoelig, verbazend onzeker, hinderlijk vervalst
(de tekst-critisch ontwijfelbare ‘h-moll suite’ werd opgedist als solo-stuk voor fluit!)
en niet eens foutloos gespeeld hadden.
Dat een dergelijke misvatting overkomen moest aan Bach, wiens geest op zoveel
mijlen afstand verwijld heeft van de ijdelheden der wereld! Een woord te worden
dat werkt als een toverspreuk, ook wanneer het niets meer inhoudt en holler is
geworden dan een lege noot. Af te zakken tot een modisch componist voor wiens
muziek men zich romantisch verbeeldt in trance te raken en bis schreeuwt, ook
wanneer de routine, de verveling, de verstrooidheid, het automatisme van de spelers
afdruipen en van de dirigent! Te dienen als een liegende slogan, als pretext tot
zelf-illusie, als prooi van massa-psychose, als gewiekste namaak er als echt, wanneer
je de eerlijke Bach geweest bent die nooit huichelde, de eenzame Bach naar wie
niemand omkeek, de strenge Bach die hekel had aan de larie en apekool waarop
iedereen belust is!
Te moeten bijwonen dat een muziek die kennelijk onbezield wordt afgerold, de
mensen uitzinnig maakt. Met een programma van Bach's Italiaanse tijdgenoten werd
hetzelfde enthousiasme ontketend door de twaalf Musici di Roma. In de Allegro's
spelen deze Italianen brillanter, energieker, resoluter dan de Duitse strijkers, maar
evenzo bijna zonder nuancering, als een machine die draait tot zij wordt stopgezet.
Het is nagebootste levensvreugde. In de lyriek der Andante's ontbreekt elke
weelderigheid van zang en klank. Zij verdrogen, verdoffen, verflensen. Het is niet
eens gefingeerde amoureuze warmte, wat het zou moeten zijn. Beoordeeld naar een
radio-maatstaf musiceren beide ensembles ruim voldoende, zelfs uitstekend, ofschoon
hun solisten soms moeite hadden om maat te houden en wrijvingen niet wisten te
vermijden. Beoordeeld naar de eisen der concertzaal (men begint deze twee
onderscheiden normen hoe langer hoe meer te verwarren) kunnen noch de Stuttgarters
noch de Romeinen de vergelijking doorstaan met de strijkersgroep van een goed
geëxerceerd en goed gedirigeerd orkest.
Onder zulke omstandigheden kon het ook niet anders of de aandachtige
toeschouwer zag zich dwingender dan ooit voor de interessante vraag geplaatst: Wat
biologeert, wat hypnotiseert al die tegenwoordige mensen in de achttiende-eeuwse
muziek? Welke affiniteiten vinden zij er met hun hedendaagse mentaliteit? Wat trekt
hen? Wat boeit hen? Is het de rust die zij er smaken omdat de achttiende-eeuwse
muziek geen psychologische verwikkelingen, geen conflicten kende, en zich bijgevolg
bepaalt tot een uiterst overzichtelijk, altijd ondramatisch vorm-schema? Is het wegens
de motorische overeenkomsten tussen het gelijkmatige rhythme van de jazz en de
afgemeten beweging van de basso continuo? Is het omdat de achttiende-eeuwer even
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gefascineerd was door machinale poppen en mechanische apparaten (hij verzon zelfs
machines om te denken, te redeneren!) als wij door robots en cybernetics? Is het een
hang tot vastheid, die de huidige mens tracht te bevredigen, of te verstevigen, in de
achttiende-eeuwse muziek? En waarom doet een gelijksoortig, intercontinentaal
verschijnsel zich nergens voor in de overige kunsten? Prachtig onderwerp voor een
cultuur-historicus.
Les Noces van Strawinsky zou men zich met de gereedste bewondering kunnen
herinneren, als er maar genoeg muziek in was. De uitvoering onder Felix de Nobel
had alle hoedanigheden (ook de moeilijkst verkrijgbare) die het stuk vergt, - drastische
rumoerigheid in de welluidendheid, en omgekeerd, levendigheid en nauwkeurigheid,
hardheid en buigzaamheid in het frenetieke rhythme, - en elk der veertien solisten,
vocale en instrumentale, elk der zangers van het Ned. Kamerkoor zou verdienen met
name geciteerd te worden wegens dat losse, nonchalante evenwicht, gecombineerd
met de onwrikbaarste soliditeit in de tekening van het metrum, in de boetsering van
het geluid. Meer dan dubbel jammer leek het mij dat er blijkbaar nergens een
ballet-troep is geweest aan wie dit bij uitstek plastisch geperfectionneerde muzikale
décor kon worden aangeboden als bijdrage tot een harmonische en volledige
enscenering, die altijd schaars zal blijven, omdat zij te veel geld kost en omdat dansers
en musici van gelijke voortreffelijkheid zich zeer zelden zullen bevinden in dezelfde
stad van hetzelfde land. Dit had internationaal team-work kunnen worden van de
bijzonderste kwaliteit.
Als oratorium zal Noces de musicus nooit voldoen, wijl de compositie het minimum
verscheidenheid mist dat bij een stuk van dergelijke omvang op den duur onontbeerlijk
is. Strawinsky heeft de nodige afwisseling aangebracht in de opzet van zijn scenario,
in de keuze en de typering zijner personnages, in de redactie van zijn tekst. Nooit
echter correspondeert de partituur met de scenische variaties (behalve bij het slot)
en nooit weerspiegelt een verandering der dramatische situatie zich in de muziek.
Reëel beschouwd is Noces eigenlijk een reusachtig aftelrijmpje geworden, zoals
turbulente kinderen dat reciteren, en eenmaal op gang houdt het niet stil, alvorens
het spelletje gedaan is. De toon verschuift af en toe, maar zonder eigenlijke modulaties
in de schrale melodie. Noces is ontzettend tonaal. Ook het rhythme verschuift wel,
maar omdat bijna alles in gelijke notenwaarden wordt opgedreund, zou men de
wijzigingen nauwelijks bemerken als men de dirigent ze niet zag dirigeren. Ondanks
alle differentiëring van het slagtuig is Noces ontstellend monorhythmisch, op het
monomanische af. Natuurlijk veronderstelt zulk een uniforme, invariabele conceptie
een enorme durf, een kolossaal doorzettingsvermogen, en zelfs een onmetelijk geduld
bij de componist, die door innerlijke machten daartoe genoopt wordt. Noces is
onnavolgbaar; niemand, ook Strawinsky niet, kan voor de tweede maal een dergelijk
voltage fourneren. Maar als geen dans en geen toneel de muzikale eentonigheid en
eenvormigheid dezer Bruiloft ondervangen, is het eind-effect van zo'n halsstarrig
gedreun meer obsederend dan opwindend, meer verdovend dan opwekkend, en
wegens zijn lengte meer een curiosum dan een bevruchtend werk.
In het ‘Tagebuch eines Verschollenen’ van Janatsjek (de geschiedenis van een
Tsjechische Don José die na veel gejeremieer over zijn verloren onschuld er vandoor
gaat met zijn Tsjechische Carmen en verdwijnt) bemerk ik wel de trouwhartigheid
ener vroegere gekleurde volksprent waarmee een zanger rondtrok op de kermissen,
en die ik gaarne zou waarderen, maar de buitensporige simpelheid van de gevallen
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boerenjongen, zijn overdreven sentimentaliteit, zijn onwaarschijnlijke bedeesdheid,
zijn gehechtheid aan moeders pappot, zijn pietluttige gewetensknagingen, en vooral
de onbeholpen pianopartij welke zijn gelamenteer begeleidt, voel ik altijd weer als
een onoverkomelijk beletsel. Janatsjek zelf, zeven-en-zestig jaar oud toen hij dit
componeerde in 1921, moet een grondeloos naïef gemoed gehad hebben. En er zit
iets roerends in de zichtbare pogingen die hij doet om het aangeleerde zoveel mogelijk
te vergeten, of om het schoolse zó toe te passen dat het niet meer als vlek kan worden
herkend. Des te roerender zijn die pogingen tot ontsnapping aan de formule, omdat
ze hem in dit ‘Dagboek’ nooit helemaal lukten, en de muzikale taal nergens zo
persoonlijk gaaf uitgroeide als bij Dodenhuis. Onder deze hoek beschouwd, is van
het Dagboek alleen het vocale deel geslaagd. De klavier-partij vervalt onophoudelijk
in banale recepten, in ergerlijke reminiscenties, in pianistische rhetoriek, en dikwijls
nog is een slechte Duitse invloed waarneembaar.
De uitvoering, welke door Felix de Nobel gedragen werd aan de vleugel, realiseerde
technisch alle mogelijkheden van het stuk, behoudens dan dat het eigenlijk op een
toneel gespeeld moet worden in gedempt licht. Die overschaduwde,
somnambulistische, onwezenlijke tint omhulde niettemin de vertolking van Cora
Canne Meijer (Zigeunerin), de drie mooie solo-stemmen, en Ernst Häfliger, de
boerenjongen. Een paar onvervalste, uit volle keel gezongen hoge c's, bekroonden
de eminente prestaties van deze Zwitserse tenor.
Wanneer ik nog vermeld dat het ensemble Alma Musica op een zeer uitgebreid
achttiende-eeuws programma niets eigentijds inlaste dan het zeer vluchtige Terzetto
van de Engelsman Gustav Holst, naast de korte, kleurig bekoorlijke Entrata e Fuga
van Henri Zagwijn, en dat het Amadeus-kwartet tussen Mozart en Beethoven een
Quartetto Lirico No. 3 introduceerde van Matyas Seiber, geloof ik geen enkele der
opmerkenswaardigheden te hebben veronachtzaamd waardoor het Festival 1954
uitmuntte en zich onderscheidde.
Seiber is een componist van Hongaarse afkomst, die werkte in Duitsland,
emigreerde naar Engeland, en van wiens muziek wij niets kennen behalve wat af en
toe van hem wordt uitgezonden door de B.B.C. Te oordelen naar dit Lyrisch Kwartet
sluit hij aan bij de Schönberg uit het begin der tweede periode, toen hij reeds atonaal
schreef, maar nog niet dodekaphonisch. Seiber is bijgevolg minder geavanceerd dan
b.v. Anton von Webern. Doch hij bewoont dezelfde abstractieve wereld van het
schema en de quintessens, zonder de eerste te zijn die daar binnentrad. Zijn lyriek
tracht voornamelijk naar een verstilling welke menigmaal strookt met apathie en
bewegingloosheid. Haar melodie is engborstig, heeft nauwelijks physionomie en
geen plastiek; haar rhythme is traag, haar klank donzig en krap. De nabijheid van
twee grote klassieken (het ‘dissonanten-kwartet’ en het kwartet ‘met de Cavatine’)
leidde onvermijdelijk tot vergelijkingen die verpletterend uitvielen voor de begrippen
omtrent lyriek van onze arme tijd.
Te Amsterdam werd het Festival besloten met een voorstelling van Die Zauberflöte.
De hoofdrol der Koningin van de Nacht was bezet door een zangeres die even
ongeschikt bleek voor dit emplooi en even gebrekkig zong als de z.g.
coloratuursopraan waaraan men zich verongenoegde bij de opvoeringen in Januari.
De Egyptische tempel leek niet minder dan toen op een Zweeds landhuis. En de
piepende ‘drie knapen’ waren niet enkel gehandhaafd in al hun lelijkheid, maar
werden door Josef Krips voor de slot-triomf naar het voetlicht gehaald, bij wijze van
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demonstratie zonder twijfel tegen de eenstemmig afkeurende critiek. Dat heet faire
bonne mine à mauvais jeu. Daarmee zal de Opera niet verder komen.
In Scheveningen eindigde Otto Klemperer met een zeer delicaat en zeer robuust
gepresenteerde opvoering van Mozart's Jupiter en Mahler's Vierde. Er waren in beide
stukken onverwelkbare momenten. Toch is Mahler's Vierde geen symphonie om te
spelen in de zomer. De aarde, zelfs als het stormt en regent, is dan, zolang zij bloeien
mag in vrede, te verheugend om zich te vermeien met de romantische aanminnigheden
van de dood. De Vierde dooft ook te melancholisch uit met die ene toon van de diepe
harp en contrabas. Het oorspronkelijke plan (Mahler's Zevende, Symphonie van het
zegevierende Licht) was beter. Maar het kon niet worden verwerkelijkt, zoals de
berichten luidden, omdat de dirigent Leo Bernstein bezig is te componeren. Laten
wij hem dat egotisme niet kwalijk nemen. Gelijk hij zou ook Wagner hebben
gehandeld (in zijn goede stonden), en intransigente kunstenaars ontmoet men vandaag
niet bij de vleet.

Amerikaans voorspel
Reeds het eerste concert, waarmee de vacantie eindigde, was een generale repetitie
voor de toernee (en het toernooi) in Amerika. Op de uitvoeringen namelijk die aan
de reis voorafgaan, zal hier het hele programma gespeeld worden dat voor ginds is
vastgesteld. Zo missen wij niets en weten ten naaste bij hoe de Amerikanen het
Amsterdams orkest zullen horen.
Van alle kanten bekeken kon deze bedoeling niet beter zijn. Maar onverwachte
omstandigheden brachten complicaties mee welke niemand voorzien had en zelfs
niet mocht voorzien. Wie ter wereld immers (tenzij men speculeert op flaters) had
de Washingtonse autoriteiten durven verdenken van te lijden aan een even geborneerde
mentaliteit als de AVRO; wie kon denken, dat zij (gelijk deze kittelorige
radio-omroep) een veto zouden uitvaardigen tegen de hoboïst Haakon Stotijn, wie
niets ten laste kon worden gelegd dan dat hij secretaris is van de Nederlandse
Vredesraad?
Het orkest, zoals men weet, heeft zich moeten onderwerpen aan die beslissing en
vond een remplaçant in Detmold. Nu wil het geval dat niet alle stukken welke het
orkest op zijn Amsterdamse programma's speelt, ook voor de Amerikanen zullen
dienen, en dat men Stotijn moeilijk kon verbieden op een Hollands podium te
verschijnen in de werken die op de reis niet meegaan. Het orkest heeft dus tijdelijk
twee titularissen voor de solo-hobo en hun verwisseling gedurende de nummers
veroorzaakt een onvermijdelijke bedrijvigheid.
Bij het openingsconcert gebeurde zij ongemerkt. Maar een ander geval wilde dat
maanden geleden, lang alvorens de Amerikaanse uitsluiting kwam, Herman Krebbers
op deze eerste avond was uitgenodigd met het viool-concert van Brahms, welks
midden-deel de alom vermaarde hobo-solo bevat, waarvoor sinds jaar en dag de
speler, samen met de violist, bij het slot betrokken wordt in het applaus. Omdat het
viool-concert niet meegaat naar de V.S. vertolkte Stotijn de beroemde solo en even
prachtig als altijd. Het zou onmogelijk geweest zijn om de traditie te schenden. Dat
wist iedereen, hoewel er niets was afgesproken. En nauwelijks had de dirigent de
gebruikelijke wenk gegeven aan de hoboïst of alle hoorders sprongen met een schok
overeind en barstten los in daverende roffels van handen en voeten, onderstreept
door rukkende vlagen van machtig gejuich. Zulk een totaal onverhoeds, geheel
spontaan en bliksemsnel uitbreken van een collectief gevoelen dat zich uiten moet,
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is een der zeldzaamste en aangrijpendste ervaringen die iemand beleven kan, en een
nauwkeurig relaas van de toedracht hoop ik, zal menigeen goed doen.
De muziek zelf, de zuivere muziek, verloor er niets bij. Wij kregen een overvloed
van nieuwe indrukken en allen waren van het kostbaarste gehalte. Gelijk de oude
tovenaar Wagner in zijn verhandeling Über das Dirigiren een omstandige analyse
gaf van Webers Freischütz-ouverture om uit te leggen hoe een algemeen bekend en
gewoonlijk onbegrepen werk wordt gezien door een kunstenaar voor wie de noten
een sprekend schrift en een levende taal zijn, een zeer subtiele, zeer genuanceerde
taal, geboren uit de aanwijsbare emoties welke zij vertolkt, zo zou een methodische
ontleding der opvatting die Van Beinum zich vormde omtrent deze bij uitstek
lyrisch-dramatische compositie kunnen aantonen, hoe verwonderlijk diep, hoe
verbazend inzichtig iedere bedoeling van de componist hier werd gepeild door de
dirigent en met welk een soevereine zekerheid zij orkestraal werd verwezenlijkt. Het
spijt me dat een dergelijke analyse achterwege moet blijven wijl zij een hele pagina
zou beslaan van de krant. Maat voor maat, van de eerste tot de laatste, kon onder de
microscoop bekeken worden met de ogen van de componist en had een normatieve
waarde.
Om een paar voorbeelden te noemen: de inzet was niet te gerekt, niet te
zwaarwichtig. Het hoorn-thema had juist genoeg parfum van berg en woud, zonder
enige sentimentaliteit; het liep niet dood, maar mondde als van zelf uit in de tremolo
der strijkers. Het crescendo van die tremolo werd gemaakt met een buitengemene
geleidelijkheid (als een ontsteltenis die van lieverlede groeit) en werd logisch
opgevangen door de zucht der violoncellen: niet te heftig; als een gebroken vervolg
van het hoorn-thema. De pizzicati der bassen waren tot op een milligram afgeworpen.
De melodie der clarinet had de dubbele expressie die hier vereist is: van vervaardheid
en van stilling tegelijk. De cantilene trad op in de drie verschillende intonaties, welke
aan de telkens gewijzigde situatie beantwoorden, maar telkens niettemin, behield zij
de brede ademing die past bij haar structuur en haar karakter, dat edel is en niet
vulgair. Et cetera! Met dergelijke justificatoire toelichtingen bij dezelfde
Freischütz-ouverture zou ik nog bladzijden kunnen vullen.
Een zo scherp doordachte, intens doorleefde en schijnbaar moeiteloos gerealiseerde
vertolking bij te wonen waar elke toon en elk accent hun exacte afmeting hebben,
verschaft de onbeschrijfelijke voldoening van iets dat af is, definitief en ontegenzeglijk
af, even mooi als zeldzaam, en beveiligd tegen alle twijfel. De ‘Musique pour l'esprit
en deuil’ van Escher en de tweede suite uit het ballet Daphnis et Chloé van Ravel,
waren in dezelfde graad gedragen door dat kenmerk van het absoluut voltooide. Ook
L'après-midi d'un faune’ en ‘La Mer’ van Debussy. Men zou deze vier stukken kunnen
anatomiseren gelijk de ouverture van Weber, en in iedere functie hunner onderdelen
het supreme evenwicht, de rustige doelzekerheid merken van een geest die de dingen
zwevend ordent. Dit ordenen, dit zien worden van de onophoudelijk veranderende
klanken, is onder het luisteren door, steeds een ondervinding apart, maar zeer
verenigbaar met de muzikale emotie, en des te boeiender daar men zich geplaatst
voelt tegenover een mysterie dat in wezen niet minder belangrijk is dan wat men
hoort. Het is bijna ongelofelijk met hoe weinig middelen de meeslepende effecten
bereikt worden, en hoe een gans orkest voortdurend met de uiterste wakkerheid en
verscheidenheid reageert op gebaren of tekens die de luisterende toeschouwer zeer
dikwijls niet bespeurd heeft. Een zo gecompliceerde mechaniek als een groot orkest
bijna vanzelf te zien arbeiden heeft iets van magie. En inderdaad: Hoe minder Van
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Beinum uiterlijk verricht, des te meer moet hij innerlijk presteren. Wat hij doet
(wanneer hij op zijn best is) heeft tegenwoordig dezelfde oorsprong als de ‘inspiratie’
van de componisten, de meesters (in magische zin) uit een geschiedenis die geweest
is en langzamerhand legendair wordt.
Een aldus georiënteerd kunstenaar heeft een onmetelijk werkingsveld (tegen de
routine, tegen de schablone, tegen het automatisme) waar menigmaal de tijd ontbreekt
om het meest nodige te volbrengen. Ik constateerde dit met verdriet bij de symphonie
No 103 van Haydn. Slechts het tweede deel, een echt landelijk volkstafreel, was in
principe af. Wat men met bewondering noemen mag af. Het derde en vierde evenwel
zaten nog dik onder 't stof, alsof ze pas van de zolder kwamen. Aan het eerste was
misschien genoeg zorg besteed. Maar de paukenroffel waarmee de symphonie begint
en de duistere enigszins pathetisch mijmerende adagio-inleiding waren niet
geïntegreerd in de economie van het werk. Zij stonden los en bleven geïsoleerd.
Psychologisch onaanvaardbaar. Het probleem zou waarschijnlijk een bevredigender
oplossing krijgen door de roffel zacht in te zetten en kalm op te drijven tot een poco
fortissimo, en daarna het adagio een vierde sneller te nemen, maar met dezelfde
strakke, somber peinzende intonatie.
Nog dozijnen andere, geregeld afgespeelde partituren liggen overal te verstikken
onder een grauwe laag vernis van sleur, conventie of wanlust. Alleen wie ze kent,
waarlijk kent (en ik reken Van Beinum onder deze zeer weinige van nature
ingewijden) weet hoeveel jeugd, hoeveel leven zij zouden kunnen herwinnen door
hen opnieuw te lezen, opnieuw te denken zoals ze zijn, zonder al het bezinksel dat
gebruik en gewoonte erop achterlieten. Soms droom ik hoe gemakkelijk een Raad
voor de Kunst die zijn taak verstaat, Amsterdam zou kunnen transformeren in een
oord van muzikale volmaaktheid welke men nergens vindt. Enkel door de mensen
die wij hebben de tijd te gunnen om hun gedachte te maken tot daad.

In de Opera
De grote onbekende die de Ned. Opera regeert, had ons een nieuwe montering
voorgespiegeld van Rigoletto, en wat wij kregen was volgens het programma een
‘herziening regie: Heinrich Altmann’. Hij is waarschijnlijk dezelfde die vorige zomer
Das Totenhaus ensceneerde, niet slecht maar ook niet goed, en toen insprong voor
Abraham van der Vies, over wie wij sinds geen letter meer vernamen.
Wat hebben wij na deze herziening te denken, hetzij van de regisseur Altmann,
hetzij van de grote onbekende die sedert geruime tijd de Ned. Opera eveneens
bestuurt? Ik wil me in dat soort van overpeinzingen nog niet verdiepen. Hetgeen wij
zagen kwam ondertussen hierop neer:
De zangers stonden misschien niet precies op dezelfde plaats welke Altmann's
ongenoemde voorganger hun eermaals had aangewezen, maar waar zij nu gezet
waren bleven zij even stokstijf in de aangenomen houding, zelfs wanneer zij liepen
of anderszins bewogen, en zongen inmiddels hun aria, hun arioso, hun duet en kwartet
gelijk dat op alle conservatoria der wereld ongeveer geleerd wordt.
Spel en actie, het drama en zijn rhythme dat daarbij hoort, waren geminimiseerd tot
de allure van een tableau vivant in het langzaamste tempo. Op geen stukken na viel
te gissen dat de hertog van Mantua een jonge gewetenloze, roekeloze en verliefde
losbol heeft voor te stellen, die zich niet geneert de vrouwen zijner hovelingen te
ontvoeren onder de ogen van haar echtgenoten, en hen daarbij uitlacht bovendien.
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Hij was een aangeklede tenor, zonder een sprankje vuur in zijn leden, die aldoor
zichtbaar zit te wachten op de voordelige hoge noot waarmee hij zijn figuur hoopt
te redden, en die hij dan ook, zover zijn adem reikt, uitkweelde. De woede der
gehoonde echtgenoten, de vervloeking van de oude graaf wiens dochter onteerd is,
de moordplannen die bekonkeld worden, het hele feest waarachter al die passies
broeien en dat zou moeten razen als een bacchanaal, had het flegmatisch beloop van
een ingestudeerd vertier dat met zijn eigen brave onbeduidendheid geen raad weet.
Is er ooit een armelijker ballet vertoond dan daar gedanst werd? Wanneer men de
behoedzame pasjes van mensen die bang zijn om uit te glijden ten minste dansen
noemen mag.
Behalve aan deze constante saaiheid, dat gebrek aan nerf, aan expansie, laboreerde
het vervolg der voorstelling aan een ongerijmdheid, aan een ongeloofbaarheid en
onbegrijpelijkheid, welke de grenzen van het gepermitteerde zinloos overschreed.
Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om twee samenzweerders (de Nar en Sparafucile)
zo lijzig, zo lijmerig te laten complotteren? Wie kan aannemen dat Gilda (die te voren
gewaarschuwd is) zich laat schaken zonder een kik te geven, zonder een pink te
verroeren? Aan de malle techniek der ontvoering was niets veranderd en zij gebeurde
alleen maar in een trager tempo. Wat doet die ladder daar eigenlijk, langs welke
iemand naar beneden klautert, terwijl alle anderen over de begane grond ongehinderd
de deur binnen wandelen? Het is overbodig om aan de extravaganties van het libretto
de buitenissigheden toe te voegen van de regie, en bij de ‘herziening’ elke dwaasheid
van vroeger te respecteren. Het is volmaakt belachelijk om de hertog van Mantua,
na een omslachtige vrijage met Maddalena in de kroeg van Sparafucile, eenzaam
naar bed te laten gaan op de open zolder. Wanneer dat niet anders kan, verberg hem
dan ten minste, terwijl hij zijn lustig deuntje zingt van Donna è mobile. Het is een
onverantwoordbaar lapmiddel om over de halve breedte van het toneel plotseling
een gordijn dicht te schuiven wanneer Gilda het hol binnentreedt waar zij vermoord
zal worden. De ganse mise en scène van het laatste bedrijf spot met het greintje
gezond verstand waarmee elkeen is toebedeeld. Als dat niet anders kan, praat dan
niet over herziening, en verspil geen verdere moeite aan een draak welke niet te
verhelpen valt. Geef hem onbewimpeld gelijk hij is.
De enigen die een uitzondering maakten op de algemene langwijligheid waren Theo
Baylé in de Vendetta-aria, waar hij eindelijk uit zijn slof schoot, en Mimi Aarden in
de verleidingsscène van de herberg. Hij heeft voortdurend zeer mooi gezongen,
Baylé, maar een werkelijke creatie, een overtuigende typering scheen zijn Rigoletto
niet te mogen worden. In de ondertoon der expressie domineerde een te uniform
aangehouden lamento, alsof de ganse rol geconcipieerd was uit de gezichtshoek van
het tragisch slot, met eigendunkelijke verwijdering van de grimmigheid, het sarcasme,
de ontembare opstandigheid die tot zijn karakter behoren omdat juist deze
hoedanigheden zijn ondergang berokkenen.
Mimi Aarden van haar kant stelde een tikje teleur omdat haar uitbeelding van
Maddalena gaandeweg een nauwkeurig gecalqueerde copie bleek van haar Carmen,
maar zij had de verdienste een flinke scheut leven te gieten in de meestal kwijnende
handeling. De tenor van Luigi Pontiggia is een beetje dun, wat schraal, niet erg welig,
sappig, of klankrijk, en soms lichtelijk gevoileerd waar men dat het minst verwacht.
Hedda Geusser zou voor haar Gilda over een bruikbare coloratuur-sopraan beschikken,
wanneer niet bijna elke noot onzuiver geïntoneerd was. De tegenpartij die zij als
actrice verleende aan Baylé stond gelijk met nul. Aan de Sparafucile van Gee Smith
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(huurmoordenaar), de Giovanna van Jo van de Meent (pleegmoeder), de Monterone
van Siemen Jongsma (oude graaf) en de rest der bijrollen was nog minder gewerkt
dan aan de hoofd-personen. Dat is miserabel voor iedereen, want niemand krijgt de
kans om tot zijn recht te komen. Vooral voor Jongsma, bij wie ik, sinds zijn optreden
in Pelléas, oneindig meer vermoed dan men hier eruit haalt. Zoals zijn
vervloekings-aria gepresenteerd werd kon geen sterveling gissen dat daar het
centraal-punt ligt van het drama. Volgens het oorspronkelijke plan der auteurs had
Rigoletto ‘De Vervloeking’ moeten heten.
De décors, in vage renaissance-stijl, waren misschien wat bijgeverfd om de kale
plekken te verstoppen van de ouderdom en de versletenheid. Maar met meer zorg
had de grote onbekende die hier regeert en bestuurt, ze zeker niet bekeken. Wanneer
zal hij ontdekken dat ze afzichtelijk zijn? En wat gaat hij dan doen? Nog enkele
gastdirigenten uitnodigen? Best mogelijk. Dan komt wellicht de beurt aan de
costuums, de meubels, het loketje van het derde tafereel, het onweer en de verdere
opschik. Hij kan daarvoor enige buitenlandse sterren engageren en nog een paar
reserve-regisseurs. Dat is al in orde, en tot ieders genoegen.
Terwijl het scènische zo weinig voldoening verstrekte, muntte het orkestrale uit door
een fijnheid van afwerking en een raakheid van toets die voor een deel de tegenvallers
compenseerde. Van a tot z heeft Alexander Krannhals de partituur onder handen
genomen alsof de opvoering bestemd was voor een festival en alsof het een muziek
betrof van de klasse Beethoven-Mozart. Het is natuurlijk enigszins gevaarlijk om
elementaire, primitieve werken gelijk Rigoletto te heffen op een aesthetisch en
geestelijk niveau waarvoor zij niet bedoeld en niet geschreven werden. Zulk een
rehabilitatie en restauratie kan ook pas slagen wanneer de regisseur en de overige
medewerkers met identieke intenties bezield zijn. Maar in hun afzondering en wegens
hun voortreffelijkheid waren de resultaten van die aandachtige opvatting en
consciëntieuze arbeid een onophoudelijke bron van vreugde en bewondering voor
de hoorders, en denkelijk niet minder voor het orkest dat Krannhals dirigeert. Het
orkest gaf ditmaal een idee hoe de Opera zou kunnen worden.
Amende honorable: Haakon Stotijn wijst mij erop dat hij niet door de AVRO uit de
aether werd gesloten maar door de VARA en door de NCRV.

Het Amerikaanse voorspel
Na de Duitse en de Oostenrijkse hoboïsten, die Stotijn en Van der Kraan op de
Amerikaanse reis van het Amsterdams Orkest zullen vervangen, ettelijke malen
gehoord te hebben, geloof ik een objectief oordeel te kunnen vellen over hun
capaciteiten. Kortweg luidt het: Er valt niets tegen hen in te brengen. Zij bespelen
hun instrument uitstekend, ook in het moderne Franse repertoire. Hun toon is een
graad dunner en tevens gecondenseerder dan wij gewoon zijn, hun voordracht is wat
puntiger, wat spichtiger, en meer op het rhythmische afgestemd dan op het melodische.
Maar dit zijn verschillen van ondergeschikt belang, die het wezen van de uitgevoerde
muziek en het coloriet van het Orkest niet noemenswaardig beïnvloeden. Natuurlijk
zijn de twee remplaçanten niet te vergelijken met onze Hollanders die ik persoonlijk
(als componist) zou prefereren wegens hun hogere solistische en muzikale
individualiteit. Deze eigenschappen echter kunnen in een aantal partituren desnoods
gemist worden, en hoewel ik hen hier niet gaarne zou zien ontbreken omdat zij
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karakteristiek zijn voor een speciale Nederlandse hobo-school, brengt hun ontstentenis
geen schade teweeg aan het orkestrale apparaat als zodanig.
Het feit niettemin dat het Amsterdams Orkest daarginder een zijner meest typische
distinctieven zal moeten derven, geeft ons het recht om met de nodige nadruk het
domme drijven te betreuren van de onbekende sycophanten wier advies het
Amerikaanse veto heeft uitgelokt. Een onderzoek naar de herkomst van dat ongerijmde
advies zou niet overbodig zijn, want degenen door wie het verschaft werd, verdienen
meer dan blaam. Zij benadeelden het prestige ener grote natie. Zij verwekten twijfel
en argwaan omtrent haar beleid. Zij bevorderden het kiemend anti-amerikanisme.
Zij bezwaarden de reis van het Orkest met aanzienlijke extra-kosten. Zij dwongen
het Orkest en zijn leiders tot een snelle adaptatie van ongewende en gewichtige
medewerkers, wat moeite eiste en tijd. Zij compromitteerden het welslagen der
toernee, omdat de plotselinge vervanging van twee op de voorgrond tredende musici
gemakkelijker slecht had kunnen aflopen, dan, gelijk nu, door een gunstig toeval,
betrekkelijk goed. Ik hoop dat de oorsprong van deze vele onverstandigheden niet
in Holland ligt, en zolang zulk een vermoeden mogelijk is, zal opheldering wenselijk
blijven.
Ondertussen heeft het Orkest met zijn buitenlandse hoboïsten een vertolking vergund
van Mozarts Linzer Symphonie en Beethovens Vierde, waarvan de voortreffelijkheid
het absolute naderde tot op de fameuze duizendste graad na, die in ondermaanse
regionen niet overschrijdbaar is. Hetzelfde geldt voor het derde viool-concert van
Mozart, gespeeld door Isaac Stern. Daar waren in het zuiverste evenwicht aanwezig
vier factoren van opperste geneugte, om het beste woord te gebruiken. Ten eerste
het loutere genoegen wegens de volkomenheid van het instrumentale; ten tweede de
verrassende vreugde wegens de onzegbare beminnelijkheid van het geestelijk klimaat;
vervolgens de brandende verheuging wegens de soevereine hoedanigheden van de
componist die zulke muziek bedacht heeft; ten vierde wegens de gelukkige
verwondering van zichzelf opgetrokken te voelen tot een volheid van leven en serene
verrukking welke men redelijkerwijze nauwelijks bestaanbaar acht.
Het waren twee geheel verschillende werelden waarheen men zich verplaatst
voelde, beide in gelijke mate verlokkelijk, en als ik had moeten kiezen tussen de
wereld die Mozart verzon en de wereld die Beethoven uit zijn brein toverde, ik zou
het niet hebben gekund. Hoeveel heelallen, van de wonderlijkste verscheidenheid
en de edelste pracht, zijn mogelijk gebleken sinds de enkele eeuwen dat er in Europa
muziek gemaakt wordt! Zijn ze te beschrijven? Zijn ze te belijnen met woorden en
begrippen? Ik weet het niet. Zodra ik, al luisterende, naar een definitie zocht van
mijn gewaarwording, stiet ik op de vreemde muur van het onnoembare. Men ontmoet
dat niet dikwijls als realiteit, als zintuigelijke waarneming. Het merkwaardigste van
deze drie uitvoeringen was inderdaad dat zij met ongewone sterkte emotioneel werkten
zonder dat men het soort van emotie kon bepalen, ongehoord sensitief zonder een
modus van sentiment of sensatie te kunnen aanduiden, buitengemeen evocatief zonder
dat men zich enig beeld kon vormen van hetgeen zij opriepen voor ons innerlijk
gezicht. Het was een wederom straling geworden muziek, pure energie, van het
weldadigste gehalte (in therapeutische zin) en niettegenstaande haar onnoembaarheid
verbazend aanwezig en gestadig werkzaam.
Zoals Van Beinum de Linzer Symphonie dirigeerde moest men haar ontwijfelbaar
houden voor de boeiendste van de veertig die Mozart schreef, het viool-concert voor
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het meest diviene van de zeven, en Beethovens Vierde voor de diepste, de geheimste,
de fascinerendste der negen. Tijdens de duur dezer vertolkingen is de aandacht van
de hoorder geen ogenblik ontsnapt aan de impulsie van de klank, en zólang ontheven
te worden aan het bewustzijn, te vertoeven buiten zichzelf, te reizen als het ware
door feeërieke uitspansels, en hemels gestemd terug te keren, is een ondervinding
van de zeldzaamste kwaliteit.
In technischer termen uitgedrukt wil dit zeggen dat de componist gezorgd heeft
voor een goed scenario, waarvan de bijpersonen niet minder belangwekkend zijn
dan de hoofd-figuren. Het wil ook zeggen dat de dirigent niet slechts aan de
voornaamste thema's der muzikale handeling het meest juiste, het meest treffende
accent heeft verleend, maar dat hij bovendien elk nevenmotief, elke episodische actie
organisch wist op te nemen in de algemene handeling. De dirigenten die beseffen
dat de kunst der compositie in theorie en practijk aan gelijke wetten onderworpen is
als de kunst van de romanschrijver, de toneelschrijver, de architect, en zelfs de strateeg
wanneer hij het plan concipieert van een manoeuvre of van een veldslag, - de
dirigenten die dat niet alleen zien maar ook kunnen verwezenlijken in werkelijkheid,
zijn even schaars als de componisten die een deugdelijk plan weten te ontwerpen en
uit te voeren. Omdat geen enkel valabel ‘plan’ ooit geheel overeenkomt met een
ander plan, kan deze kunst niet onderwezen en niet geleerd worden. Haar wetten
behoren tot de orde van de imponderabilia evenals sommige verrichtingen van het
leven.
Tot bewijs dezer stellingen zou de hele Vierde Symphonie van Beethoven
geanalyseerd moeten worden als psychologische samenhang in elk harer delen en
onderdelen, in elk harer details. Ik zou het wel willen, omdat tegenwoordig, nu iedere
‘vorm’ abstractie dreigt te worden, formule en recept, eigenlijk niets noodzakelijker
is dan een heldere kijk op deze zaken. Maar ik zou een lange maand nodig hebben,
en de kwestie belangt slechts weinigen. Laat mij volstaan met de simpele verzekering
dat ik nooit duidelijker dan bij deze Vierde begrepen heb welk een onovertrefbaar
bouwmeester, welk een grondig psycholoog en welk een spannend verteller van bijna
onuitsprekelijke ervaringen, zeer mooie, zeer menselijke ervaringen, Beethoven was,
en opnieuw werd onder leiding van een kunstenaar die hem tot in zijn kern heeft
doorschouwd.
Ook de volledige collectie van Hollandse muziek die op de reis meegaat, is
gerepeteerd. Men kan niet beweren dat zij een even bevredigende indruk achterliet
als het orkest. Waarschijnlijk zullen de Amerikanen constateren dat wij ongeveer bij
zijn, doch meer niet, en haar honoreren met hetzelfde succès d'estime waarmee zij
hier ontvangen werd. Maar alles wat daaraan los en vast is vraagt een afzonderlijk
commentaar.

Het orkest op reis
Zolang ik meega met de muziek, en al de tijd dat ik tientallen orkesten en honderden
uitvoeringen hoorde, heb ik nooit een ongeluk bijgewoond als de Duitse hoboïst
tweemaal overkwam die verleden Donderdag Stotijn verving in het Vierde
Piano-concert van Beethoven. Het was juist de dag waarop ik hem en zijn Oostenrijkse
collega een certificaat van bekwaamheid uitreikte, hier ter plaatse, en dat kon dus
niet beter treffen. Hoewel het spreekwoord zegt driemaal is scheepsrecht en jamais
deux sans trois, incasseer ik die slag van het noodlot met een ongeschokt vertrouwen.
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Uit het gebeurde valt wegens zijn uiterste zeldzaamheid geen enkele conclusie te
trekken, en degenen die dat toch doen behoren gerekend te worden tot de
drogredenaars. Wanneer om een onvoorzienbare oorzaak een klepje plotseling weigert
behoeft daaruit niet te worden afgeleid dat de speler niet deugt en de renommee van
het Orkest in gevaar brengt. Kom, kom! Er kan ook elke keer een viool de hals breken.
Dat zou niets bewijzen. Behalve dat alle muzikale schoonheid een onwaarschijnlijke
dans is op het slappe koord, en telkens mathematisch onzekerder dan het grote lot
uit de loterij.
Het ongeluk geschiedde onder leiding van Rafael Kubelik, de tweede dirigent op
de Amerikaanse toernee, aan wie ongeveer de helft van de ruim veertig binnen vijftig
dagen te geven concerten werden toebedeeld. En het spreekt vanzelf dat ook hem
niet de geringste schuld van de dubbele wanklank mag worden aangewreven. Kubelik
is niet meer dezelfde als vroeger, uit de eerste jaren zijner overijlde Amsterdamse
carrière. Hij dirigeert veel kalmer, veel bezonnener, en maakt de instrumentalisten
niet nerveuzer dan moet. Zijn voormalige onrust en opschudding verstilden allengs
tot een zeer aanvaardbare combinatie van innemendheid en nog ietwat ruige, forse,
meestal overdreven, spoedig doorslaande exuberantie. Gaandeweg heeft hij genoeg
techniek verworven om zich in dit gemiddelde van vriendelijke charme en struise
uitbundigheid onbezorgd te bewegen met voldoende securiteit en accuratesse. Wie
hem nooit eerder gezien heeft zou slechts kunnen denken dat hij altijd zo was.
Maar terwijl zijn uiterlijke gedraging zich wijzigde, bleef zijn innerlijke houding
tegenover de muzikale dingen stationnair. Sinds lang poog ik de kunstenaar in hem
te ontdekken, doch steeds weer ontmoet ik de knappe, handige kapelmeester. Zijn
voornaamste gebrek uit de dagen van zijn debuut hier was een hinderlijk onvermogen
tot differentiatie en nuancering. De directie van Kubelik lijdt nog even sterk als
vroeger aan dit fundamenteel tekort. Want zijn gebrek is inderdaad een tekort, geen
fout. Hij mist de fantasie om zich de schakering voor te stellen en de verscheidenheid
in de dictie, in de expressie. Dit zal misschien voor degenen die hem gaarne zien, en
ook voor Kubelik zelf, onbegrijpelijk schijnen, en zij zullen mij tegenwerpen dat hij
de voordrachtstekens van de componist in acht neemt. Dit is zo. Hij vergeet niet veel
van het voorgeschrevene. Het enige wat hij vergeet, wat hem ontbreekt, ligt dieper.
Hij mist de nuance in de nuancering, en men zou derhalve mogen veronderstellen
dat hij omtrent het innerlijk gehalte van een gedirigeerde tekst ongeveer niets of zeer
weinig verstaat. Zonder twijfel leest hij een phrase vrijwel exact zoals men haar
ontleedt volgens de grammaticale zinsbouw, met alle komma's, kommapunten, etc.
Maar hij leest haar nooit, of heel zelden, volgens haar inhoud, uitdrukking en
tekst-verband. Het is ongelofelijk doch waar, dat de meeste uitvoerende musici, onder
wie zeer beroemde, dit verschil tussen de grammaticale en psychologische lezing
van een tekst nog ontdekken moeten, en zelfs niet weten dat bij deze gave van
onderscheid pas iets begint wat meer is dan talent.
Daarom echter, precies daarom, klinkt bij Kubelik elk sforzando, elk marcato, elk
ritenuto, elk crescendo, elk decrescendo, elk rubato op dezelfde manier. Hij neemt
ieder accent, iedere expressie globaal en bovendien stereotiep. Bij iedere gelegenheid
keren zij onveranderd terug. Daarom ook wekt hij haast in alle vertolkingen die kille,
vale sensatie van vlakheid, van dorheid, ondanks de schijnbare animatie der mimiek.
Daarom eveneens, omdat hij niet werkelijk begrijpt, niet werkelijk doorleeft, hebben
de meeste zijner vertolkingen geen achtergrond, geen sfeer, geen poëzie, geen radiatie,
geen eigenlijke warmte. Om een voorbeeld te noemen: De adorabele melodie van
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de Engelse hoorn waarmee Le carnaval romain van Berlioz inzet, wordt tekstueel
nauwkeurig gedeclameerd. Maar zij verliest onder Kubelik's reflexie elk aroom en
alle vlam van verliefdheid, en geen sterveling zou kunnen vermoeden dat in de opera
waaraan zij ontleend is, Benvenuto Cellini haar zingt op de woorden: ‘o Teresa, vous
que j'aime plus que ma vie!’. Met enkel techniek kan zulk een beperktheid van visie
en horizon verbloemd worden. Techniek alleen echter, en zelfs virtuositeit, zijn niet
toereikend om een voordracht op den duur levend te maken.
Wegens deze reeks van oorzaken ten slotte vergrijpt Kubelik zich menigmaal aan
de componist. Par acquit de conscience (het gaat om de zaak niet om de persoon)
heb ik tweemaal de Vierde Symphonie van Brahms willen horen zoals Kubelik haar
opvat. Hoewel Brahms niet onder de meesters telt aan wie ik mij met hoofd en hart
verpandde, heb ik mij deze plicht opgelegd, want bij de eerste keer had Kubelik mij
zo onthutst en ontdaan dat ik mijn oren wantrouwde. Het was de tweede keer nog
erger, en ik verbaasde mij de bewonderaars van Brahms niet in toorn te zien
opspringen. De hele symphonie, waarvan zonder enige mogelijke twijfel het
meditatieve, elegische, terugschouwende karakter historisch vaststaat, werd
gedirigeerd, geënsceneerd mag ik zeggen, met een pompeuserig opgeblazen realisme
dat even stuitend was in zijn onwaarachtigheid als in zijn eigendunkelijke
willekeurigheid. De geschreven noten en tekens veroorloven veel. Maar niet dit. Zij
laten aan de vertolker een ruime marge naar alle richtingen. Maar niet de vrijheid
om dwars en onbesuisd tegen het wezen van een werk in te gaan. Ik ben nooit blind
geweest, en ook niet ontoegankelijk, voor de betrekkelijke, soms merkwaardige
verdiensten van Brahms. Het heeft mij onzegbaar verdroten om met een grove alfresco
borstel dozijnen details, dozijnen finesses uit deze partituur weggevaagd te zien. Dat
men passief zo iets duldt of goedpraat, pleit niet voor de vastheid en de openheid in
een mening en in een beginsel.
Bij dergelijke reproducties vergrijpt Kubelik zich ook aan het Orkest. Spoorslags
verliest het dan zijn karakteristieke physionomie, die bestaat uit een harmonische
mengeling van alle kleuren, van alle graduaties in de kleur op een basis van volkomen
helderheid, transparantheid en afwerking. Zo was het onder Mengelberg. Zo bleef
het onder Van Beinum. Onder Kubelik verdwijnen of verzwakken deze hoedanigheden
vaak tot onvindbaarwordens toe. Het algemene accent verhardt, verdroogt. De klank
is compacter, het rhythme logger, de stemvoering onduidelijk, het geheel massiever,
ondoorzichtiger. Alleen in de symphonie van Mozart en in de Serenade van Dvorak
(o.a.) kon men resten herkennen die herinnerden aan het traditionele Amsterdamse
timbre. Deze forcering van de toon is in strijd met onze ganse geestelijke stijl en niet
bevorderlijk voor de stabiliteit van het orkestrale coloriet. Men mag uit deze
verschillen afleiden dat het meer een toevallige samenloop van omstandigheden
geweest is dan een bijzondere affiniteit met ons aesthetisch ideaal die Kubelik
bestemde tot een representatieve functie op deze propaganda-tocht voor de
Nederlandse cultuur.
Bij de vijf specimens van Hollandse muziek die de reis meemaken, had ik wel gaarne
een peiling ondernomen betreffende de stand onzer muziek. Doch nader bezien leek
het plan mij ongeschikt omdat de gegevens niet corresponderen met de werkelijke
situatie. Een en ander mankeert. Een en ander schijnt overbodig. Het is mogelijk dat
men in Amerika daarvan niets bemerkt, of zich daarover niet meer bekommert. Maar
als de Amerikanen nog zijn gelijk onlangs, - gebrand op 't nieuwste, de aandacht
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gespitst in verwachting van iets dat hen verwonderen of verrassen zal, iets wat
onbekende uitzichten opent, iets wat de gemoederen in beweging brengt, iets wat de
hekken verbreekt waarachter de muziek gevangen zit - dan zullen ze moeten
constateren, misschien met teleurstelling, misschien zonder erover te spreken, dat
die kans op hernieuwing, die weg naar nog niet betreden ruimten, in Holland evenmin
gevonden werd als overal elders in de wereld.
Dat is niet zo. Een ander evenwel zou hierover het woord moeten nemen. Niet ik,
die in deze kwestie partij ben en geen rechter zijn kan.

In de Opera
De hele troep der N.O. - op twee na - had niet te zingen bij de première van Don
Pasquale, en sierde met een aantal vrienden en kennissen de zaal, die, tegen de
gewoonte in, en Joost mag weten waarom, slechts half vol was.
Terwijl mijn oog tijdens de korte pauzes na het eerste, tweede en derde tafereel
met hoe langer hoe meer sympathie rondkeek, van Gré Brouwenstijn naar Frans
Vroons, van Louise de Vries naar Jan van Mantgem, van Corry van Beckum naar
Chris Reumer, en noem zelf de overigen maar, aan wie duidelijk viel te merken dat
zij het zonnetje best in het water konden zien schijnen voor de collega's op de planken
(er werd druk geapplaudisseerd en het leek haast een triomf) vroeg ik mij met steeds
groeiende belangstelling af, hoe onze solisten het wel zouden vinden wat van achter
het voetlicht naar ons toekwam.
Vooral na het vijfde tafereel, met de charmante serenade en het carosserende
liefdes-duo in de maneschijn, zat ik op gloeiende kolen en steeg mij de
nieuwsgierigheid tot aan het paroxisme.
De oorzaak van deze shock lag in de stemmen van Luigi Pontiggia, tenor, en Hedda
Heusser, sopraan. Beiden zijn nieuwelingen, de eerste uit Italië, gis ik, de tweede uit
Zwitserland. Wanneer zij solo zingen, of met weinig begeleiding, hinderen zij niet
overmatig, hoewel er aan hun geluid allerlei hapert, zowel in technisch opzicht als
zuiver vocaal. De tenor is schorrig, op het kantje van hees, heeft geen volumen in
de hoogte, geen kracht en geen bekoring in de andere registers. De sopraan is dun
in de hoogte, zeer vlak in de midden-ligging, bijna nihil in de laagte. Pontiggia's
techniek reikt nauwelijks verder dan wat gewoonlijk wordt vertoond op
leerling-concerten van een muziekschool. Beider intonatie is zeer onzeker en zij
detoneren herhaaldelijk. Hun klank accordeert met geen enkel instrument en staat
voortdurend bezijden het orkest, nooit erin.
Zolang zij ieder apart bezig zijn, kan dat allemaal er nog wel even mee door, en
schaffen zij niet al te veel last. Ik zei het reeds. Maar geen drie seconden hoeven zij
samen te gaan in een duet of de een brengt de ander van streek, en bij een terzet, een
kwartet halen zij ook hun meest toonvaste partners uit de voegen. Wat men hoort op
het toneel, en zelfs in het orkest, begint dan van onderen tot boven te schuren, te
knarsen, te knirpen, te wringen, te krassen, te snerpen, alsof de hele boel in de knoop
is en op breken staat. Met een stalen gezicht worden de ijselijkste dissonanten te
berde gebracht, als in een spookgeschiedenis. En op de koop toe is de tenor evenveel
acteur als de pop in een etalage, de sopraan zijn tegendeel, en als uitgelatene niet
minder overdreven.
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Toen beide zangers twee weken geleden debuteerden in Rigoletto heb ik hun
ontoereikendheid niet zo duidelijk onderstreept omdat ik meende dat zij gastrollen
vervulden, of optraden bij wijze van proef. Zij blijken nu een blijvende aanstelling
te hebben gekregen bij het gezelschap der N.O. en deze omstandigheid plaatst zulke
flagrante tekorten onder een scherper licht. Zij dwingen tot een vraag die men niet
kan ontwijken, die zich niet laat onderdrukken. Vanzelf duikt zij op.
Zonder langere omwegen dus: Hoe kwamen Luigi Pontiggia en Hedda Heusser
hier? Hoe kwamen zij hier in een voorname functie, waartegen zij klaarblijkelijk niet
zijn opgewassen? Wie koos hen? Wie stelde hen aan? Wie beging de fout, wie had
de euvele moed om rollen voor hen uit te zoeken van een rang waar hun beperkte
kundigheden tastbaar tekortschieten? Was er op de internationale markt tot welke
de onbekende bestuurder der N.O. zich genoodzaakt en verplicht acht, niets
beschikbaar, en tegen overeenkomstige kosten, dat een minder dubieuze voldoening
verstrekt? Van welke aard is de competentie waarmee deze grote onbekende, die
millioenen beheert, zijn keuze uitoefent?
Maar zijn wij genoopt en verplicht om ons te wenden tót, om ons te behelpen mèt
een internationale markt, waar het redelijk goede, het tamelijk bruikbare schijnt te
ontbreken?
Neen, honderdmaal neen. Als er bij de leiding der N.O. nog oren en ogen zijn om
onbevooroordeeld te horen en te zien, wie zal dan tegenspreken, dat Louise de Vries
in hetzelfde emplooi ruim een Hedda Heusser waard is? En wanneer men om obscure
redenen Louise de Vries in de vergeethoek wenst te duwen, dan zou de eenvoudige
rechtvaardigheid gebieden om aan Corry van Beckum haar kans te geven. En als
men ook die niet wil (maar wie is deze ‘men’?) dan is er nog Anneke van der Graaf,
met wie iets geprobeerd kan worden dat waarschijnlijk toekomst heeft. Twee jaar
geleden zag ik haar in de Utrechtse Opera, als Norina in dezelfde Don Pasquale, en
het duldt geen twijfel, dat zij daar beter voldeed dan Hedda Heusser. Voor de voet
weg kunnen vier Hollandse tenors worden genoemd, die vocaal, technisch en scenisch
onbetwistbaar en royaal opwegen tegen Luigi Pontiggia: Johan van der Zalm, Chris
Reumer, Chris Scheffer en John van Kesteren. Misschien wel zes, als ik even nadenk.
Maar vier is genoeg! Ik hoorde Van Kesteren bij de Utrechtse Opera in dezelfde rol
als Pontiggia. Hij was er uitstekend; niet te vergelijken.
Van de Utrechtse Opera, die onze kunstraden liever ter ziele lieten gaan dan haar in
de banen te leiden der veelbeloofde ‘cultuurspreiding’ - van deze misdeelde,
onfortuinlijke concurrent nam de N.O. Guus Hoekman over, het decor dat Hans van
Norden schilderde voor het stuk, en natuurlijk het stuk zelf.
Uit het aanvaarden van de nalatenschap spreekt enige waardering die gerust verder
had kunnen gaan. Waarom heeft men Frans van der Ven niet overgenomen? Ik zal
deze beginneling niet roef-roef op dezelfde lijn stellen als de veteraan Scipio Colombo.
Maar hij maakte van zijn Dokter Malatesta iets zeer genoeglijks, iets pittoresks en
iets boeiends dat van een dubbel talent getuigde (zingen en spelen) waarbij achting
past. Ik zal evenmin beweren dat Chris Burgers, dirigent der Utrechtse Opera,
Alexander Krannhals op elk terrein van hun vak evenaart. Maar zonder aarzelen
verkies ik zijn luchtige, ongemaniereerde, pretentieloze opvatting van Don Pasquale
boven de topzwaar gestileerde ernstigheid waarmee Krannhals zo'n klucht aanklampt,
en behalve netjes zou het ook voor iedereen profijtelijk zijn geweest wanneer men
Chris Burgers bij deze gelegenheid had uitgenodigd als gast.
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Want de verdiensten die Krannhals heeft, verbasteren gemakkelijk tot gebreken als
zij systematisch worden aangewend. De misvatting welke ik hem heb te verwijten,
spruit daaruit voort, en is met een paar woorden te omschrijven. Hij verwart de genres.
Voor hem, als dirigent, als vakman, bestaan er in de muziek geen graden. Alles speelt
zich af in een regioon van eerbied en wijding. Dat is heel prijzenswaardig van een
technisch standpunt. Maar een koddig werk als de Don Pasquale van Donizetti kan
niet worden geïntoneerd als de Fidelio van Beethoven. Of liever: het kan wel, want
Krannhals doet het. Maar dan vervalt de muziek van het begin tot het einde in het
overgeaccentueerde, in het opzettelijke, het artificiële. Om een voorbeeld te citeren:
de onverwachte, enigszins malle trompet-melodie uit het tweede tafereel klonk aardig
en plezierig in de losse, vluchtige opvatting van Burgers; hyper-expressief, en
perfectionistisch voorgedragen onder Krannhals was zij onuitstaanbaar van opgedirkte
vulgariteit. En de schuld ligt niet bij de trompetter. De schuld ligt evenmin aan de
violoncellisten, die de argeloze serenade der ouverture aanhieven als gebed in een
tempel. Het verwonderde mij onophoudelijk dat een consciëntieus kunstenaar, die
Krannhals stellig is, zich dermate kan vergissen. Het meest verbaasd was ik toen hij
de monsterachtige (en steenkoude) valsheden van het liefdesduet dirigeerde alsof
dat gebeurde in de zevende hemel.
Ik wil voor een keer eens geen conclusies trekken uit de som dezer bevindingen.
Dat zou water dragen zijn naar de zee, en bovendien boter aan de galg gesmeerd.
Alle lof voor Guus Hoekman, dezelfde als in Utrecht. Alle respect voor Scipio
Colombo. Wat de regisseur Heinrich Altmann betreft, had de opvoering althans één
noemenswaardig moment: het koordansje van het vierde tafereel.

Muziek zonder kunst
Een eeuw geleden behoorde Donizetti op de muzikale Olympus tot de goden van
mindere rang. Ook de twee vermaardste dingen van hem: Lucia di Lammermoor en
La Favorita. Op de Parnassus, de Helicon en de Pindus, territorium van Apollo en
de negen Muzen, is hij nooit toegelaten.
In de lange strijd om het bestaan ener muziek, die het platvloerse van tingeltangel
en stuiversroman zou mogen overschrijden, in de felle tweekamp tussen het muzikale
goed en kwaad, omstreeks 1770 ontbrand te Parijs onder Gluckistes et Piccinistes,
omstreeks 1830 aldaar met energie hervat door Hector Berlioz, later door Robert
Schumann te Leipzig, door Richard Wagner te Dresden, gevecht dat nog steeds
voortduurt en waarbij het beste dat wij kennen, het beste dat wij kunnen willen,
gemoeid was, in die eindeloze, nooit gewonnen oorlog, heeft Donizetti, hoewel hij
binnen 30 jaar 70 opera's schreef en massa's lauweren oogstte, slechts een rol gespeeld
van ondergeschikt belang. Zijn naam heeft nimmer geklonken als een strijdkreet,
een wachtwoord, zoals die van Rossini, de antipode van Mozart en Beethoven, zoals
die van Meyerbeer, de concurrent van Wagner, of zoals die van Verdi, alvorens deze
het roer omgooide, en onlangs nog die van Puccini.
Om tot vlag te dienen, tot parool, tot mikpunt of schild, daarvoor had Donizetti
niet genoeg talent en te weinig physionomie. Hij had er ook geen behoefte aan en
geen neiging toe. De zaken gingen uitstekend gelijk hij ze dreef, aan de lopende
band, elk jaar een paar opera's (die nieuw heetten) op de markt brengend, links en
rechts, plus enkele cantates, waarmee hij het bedrijf en de koersnotering in aanzien
hield. Van de muziek had hij tijdens zijn jeugd voldoende geleerd om haar met gemak
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te kunnen uitoefenen, dit wil zeggen een aantal recepten en formules, die in zijn
hoofd klaar lagen als in de keurig geëtiketteerde potten van een apotheek, en die hij
voor het grijpen had wanneer zij te pas kwamen. De temperatuur zijner gevoelens
schommelde altijd rondom een gemiddelde, niet te warm, niet te koel, en hun soort
bepaalde zich tot het bekende, het geijkte, het gegarandeerd bevattelijke. Om van
die geregelde gemoedsbewegingen iets te maken wat gezongen of gespeeld kon
worden, had hij steeds een melodie bij de hand, vier of vijf accoorden die wachtten
in een vakje, en een rhythme dat op rolletjes ging over een effen weggetje. Hij schudde
deze aardigheden met veel minder omslag uit de mouw dan de goochelaar zijn omelet
of zijn konijn. Zonder een greintje hocus-pocus. Zonder enige kunst. En even zwierig,
even kordaat als de tamboers van de hele wereld hun trom roeren. Soms, wanneer
de deelneming van het geachte publiek dreigde te verflauwen, dwong hij zich tot wat
meer inspanning en zette hij zijn mooiste beentje voor. Maar dat deed hij geen zes
maal in zijn leven, en behalve een geringe stijging in de warmte, was het artistiek
resultaat nauwelijks merkbaar. Dat behoefde ook niet dikwijls. Sinds Rossini in 1829,
na Guillaume Tell, het componeren beu was geworden wegens de miserabele geest
van zijn tijd, en zich wijders bij voorkeur toelegde op de gastronomie en de scherts,
sinds Bellini in 1835 te vroeg (hij telde 34 jaren) gestorven was, had Donizetti het
rijk bijna alleen, tot hijzelf, drie jaar alvorens met Rigoletto de succes-periode aanving
van Verdi, in 1848 het toneel verliet. Hij had gezongen en bevallen. Over de
intrinsieke waarde van zijn muziek bekommerde hij zich zelden. Over de waarde
van zijn libretto's nooit. Wat te dwaas was om gezegd te worden, was altijd goed
genoeg om erop te zingen.
Ik weet niet hoe weinig of hoe veel intellect iemand moet hebben om zulke evidente,
enigszins beschamende minderwaardigheden met volle toestemming, met
enthousiasme te begroeten. In de Opera zijn die grove, rhetorische primitiviteiten,
die uitbundige onnozelheid, die conventionele santekraam, en de rudimentaire
praktijken waarmee de componist zich gemoedelijk bedruipt, desnoods nog
aannemelijk en houdbaar, omdat de muziek daar bijkomstig kan blijven, quantité
négligeable, requisiet, en niets te leveren heeft dan een sonore achtergrond voor het
décor, de actie, de dans, en een pretext voor de kelen van virtuozen. Ja, desnoods,
op voorwaarde dat de toeschouwer een deel van zijn hersens op non-actief wil stellen,
en dat dit hem lukt. De halve mens uitschakelen, thuis laten of negeren, is nochtans
nooit voordelig en wekt onvermijdelijk onmin.
Maar wanneer een werk als La Favorita, product van een mediocre, onbenullige
tijdgeest, waarmee de componist geheuld heeft, waaraan hij medeplichtig was, terwijl
anderen ertegen vochten, - wanneer zulk een maaksel van Donizetti op het
concert-podium gesleept wordt, ontdaan van alle opschik, van alle camouflage, in
zijn ganse naakte armoede, dan is het voor de hoorder die nog een restje
verstandhouding heeft met de muzikale waarheid, niet meer duldbaar. Hij bemerkt
dat onmiddellijk. Vanaf de ouverture. Dat is geen compositie. Dat zijn aaneengeregen
banale invallen. Niet eens proper samengeflanst. Hij moet alle oude en nieuwe
normen, ook de laagste, laten vallen om die opeenvolging van platte en vulgaire
sentimentaliteiten, joligheden en opgewondenheden muziek te noemen. Stuk voor
stuk zijn al die marsjes, dansjes en cantilene's gefabriceerd van het goedkoopste
materiaal, met de afgezaagdste foefjes. Geen ogenblik interesseren zij, en onder geen
enkele gezichtshoek van het muzikale ambacht. Alles is handig en haastig
bijeengeraapt, met geen spoor van enig hoger streven dan het probaat effect van een
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rij zoetige tertsen of sexten, de uithaal van een kraaiende noot, of de pathetische
bombast van een brallend unisono.
Wat de Italianen doen in de Scala van Milaan, nu er geen opera-componisten meer
bestaan, terwijl het repertoire gestadig afbrokkelt, aftakelt, afsterft, en hoe zij zich
zullen redden in de naaste toekomst, terwijl de reserves der archieven zijn uitgeput,
dat is hun zaak. Hier bij ons, in Holland, is het echt jammer, dat een grote vereniging
als de Vara, waar kundige raadslieden vast niet ontbreken, op muzikaal gebied enorme
en kostbare ondernemingen organiseert die onmogelijk te motiveren, onmogelijk te
waarderen zijn omdat zij geen zin hebben.
Het heeft geen zin om een zestal solisten en een dirigent uit Italië naar Amsterdam
te laten overkomen voor een uitvoering in concert-vorm van La Favorita en Il
Trovatore. Dit is een open deur intrappen. Al zit er meer vuur, meer natuur en meer
kunst achter de Troubadour dan achter de Favoriet, een opvoering in stadskleren
raakt kant noch wal. Deze muziek is niet bedoeld om gehoord te worden als
zelfstandig en zelfwerkend, zij is niet bestemd voor het deel van ons wezen dat over
de grens begint van het primaire, het louter animale. Zodra men deze muziek
transporteert naar het gebied der intelligentie waar andere regels gelden, blijkt zij
reeds bij de eerste toetsing met die strengere wetten te licht, te vlak, te inconsistent.
En men moet de vele welwillende mensen niet in de waan brengen dat zij bij Donizetti,
bij Verdi van de Troubadour hetzelfde kunnen zoeken wat zij vinden in een symphonie
van Beethoven of een koraalvoorspel van Bach. Dat is misleiding.
Het heeft ook geen zin om voor een concertuitvoering van La Favorita en Il
Trovatore het voltallige orkest en koor te mobiliseren van de Omroep. Hoe fraaier,
hoe pralender men deze werken optuigt, des te helderder, des te nijpender komen
hun interne gebrekkigheden aan de dag, hun holheid, hun leegte. Bovendien zijn zij
gecomponeerd voor een matig orkest dat speelt in een bak, op tien meter afstand van
de solisten. Op een podium, en pal in het gedrang van een zeer uitgebreid
instrumentaal apparaat zien de solisten zich noodzakelijk gedwongen hun stem te
forceren en te schreeuwen om niet door het massale geluid van het orkest, te worden
opgeslorpt. Dat gebeurde toch, en onophoudelijk.
Bekeken op een standpunt van kunst en cultuur heeft dat allemaal geen zin. De
adviseurs van de Vara zouden dergelijke ondernemingen moeten ontraden. Zij weten
beter. Het succes mag geen beweegreden zijn, want het wordt te gemakkelijk behaald.
Wie de muziek welmenend gezind is, wie de opvoeding van het volk behartigt, en
wie over onbeperkte hulpbronnen beschikt, kan zonder zich het hoofd te breken
nuttiger arbeid verrichten.

Het Brabants Orkest
Er liggen ruim vijf jaren tussen de tijd dat ik Hein Jordans, toenmaals tweede dirigent
van het Concertgebouw, een beetje hard heb opgepord, en de avond waar ik hem
terugzag aan het hoofd van een orkest.
Hij heeft sindsdien geweldig gewerkt. Het ensemble dat hij bij dit weerzien
dirigeerde - Het Brabants Orkest - is bijna van meet af door hem opgeleid, onder
zeer moeilijke omstandigheden, als een kind uit het volk dat zijn kost winnen moet
terwijl het leert, en hij volbracht die taak met een vastberadenheid, een wilskracht,
een geestdrift, een kennis van mensen en zaken, met 'n practisch idealisme tenslotte
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en nog enkele andere eigenschappen, die niet zonder oprechte lof kunnen worden
vermeld. Het is een grote kunst zijn medewerkers goed te kiezen en hij heeft die
kunst verstaan. Het was niet gemakkelijk om de bescheiden normen, waaraan elk
begin gebonden is, allengs te verhogen, een strenge eis te handhaven, in de vordering
nimmer te zwichten, haar te verscherpen bij iedere bereikte étappe. Ook dit lukte
hem. Onder talloze beslommeringen. Ondanks menige teleurstelling. Vele malen
heeft hij de bittere voldoening gesmaakt dat orkestleden, die hij met zorg en moeite
geïnstrueerd had, vertrokken naar beter geclasseerde plaatsen boven de rivieren.
Blijkens zijn jongste jaarverslag verloor om deze reden het Brabants Orkest aan 't
einde van het vorig seizoen 25% zijner beproefde krachten, welke binnen enkele
maanden, en zo onbemerkbaar mogelijk, moesten worden aangevuld. Ook dat nog
heeft Jordans klaargespeeld, in de mooiste zin van het woord, niettegenstaande het
gevoel van rampspoed, van Sisyphus- en Danaïdenwerk, waarmee bij zulke
gelegenheden een mens te kampen krijgt. Overwonnen moeilijkheden rechtvaardigen
reeds de bewondering wanneer het doel gemist wordt. Als zij tot een resultaat voeren
dat niemand betwisten kan, zijn zij de achting drievoudig waard. Dit is hier het geval.
Ongetwijfeld bezit Jordans de eigenschappen van een doeltreffend instructeur. Deze
zeldzame hoedanigheden, die tijdens zijn Amsterdamse functie, waar nog slechts op
het hoogste plan te onderrichten valt, uiteraard overbodig en onbenut bleven,
openbaren zich op eclatante wijze in de musiceerstijl van het Brabants Orkest. Zonder
dat men behoeft te spreken van discipline, is alles volmaakt geregeld. Nergens vindt
men een schijn van slordigheid, van nonchalance of laisser aller. Elke
instrumenten-groep is uitstekend geoefend, tot in de puntjes afgewerkt. De zuiverheid
van intonatie is in alle afdelingen onberispelijk. De rhythmische precisie en de
homogeniteit der voordracht zijn buitengewoon merkwaardig. Overal excelleert de
klank door duidelijkheid, helderheid, frisheid, evenwicht, afronding, en nergens
bespeurt men de studie, de toeleg, welke zulke eminente orde gevergd heeft. Overal
behoudt de klank de nodige losheid van beweging, overal verschijnt hij zonder
gemaaktheid, zonder overblijfsel van de voorarbeid waarmee die uitmuntende
samenstemming verworven werd. In deze opzichten kan het Brabants Orkest de
vergelijking doorstaan met al onze andere orkesten. Tot toelichting en verklaring
van een deugdelijkheid welke op dit plan zonder voorbehoud geroemd mag worden,
citeer ik de langzame introductie van Strawinsky's L'oiseau de feu, en de
tremolo-accoorden der strijkers, welke de Berceuse besluiten: twee lastige passages
die ik niet dikwijls zo onbetwistbaar perfect (zo doorzichtig en zuiver) gerealiseerd
zag.
Het enige tekort dat mij verhindert om het Brabants Orkest zonder aarzeling te
rangschikken in de klasse C - naast het Rotterdamse en het Utrechtse - behoort tot
de categorie van het ondefinieerbare. In de eenvoudigste termen uitgedrukt komt het
hierop neer: alle spelers zijn goed, hun samenspel is uitstekend, maar zij spelen
slechts de noten, slechts de tekst, hoewel zij spelen met een toewijding, een overgave
aan de muziek, die even onloochenbaar zijn als hun exactheid. Het eerst stoorde mij
dit gebrek aan achtergrond, diepgang en draagwijdte in het simpele, innige andante
der Sinfonia van Bachs jongste zoon Johann Christian, welke het concert opende. In
weerwil van de feilloos expressieve voordracht der hobo-partij, bleef die helemaal
adorabele meditatie vlak, globaal, slepend en op het randje van grof. Zulk een gering
defect in de psychische werkzaamheid, juist aan de grens waar de emotieve krachten
aanvangen, constateert men vaak bij de beroemdste orkesten, en op zichzelf bewijst
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dat niets, wijl het accidenteel kan zijn. Hier had dat gemis verholpen kunnen, worden
met een kleine verlevendiging van de intonaties der violen. Er was geen enkel
technisch beletsel. Maar ook in verschillende fragmenten der overige composities
die werden uitgevoerd (Beethovens vierde piano-concert, de Haydn-variaties van
Brahms) was er menigmaal geen belemmering van technische aard, welke de toegang
kon versperren tot de eigenlijke muziek, en toch ontbrak ook daar het tweede gezicht
op haar natuur, dat wezenlijke tegenwoordigheid verleent aan haar bedoeling.
Men staat dus voor de vraag waaraan dat gebrek aan diepere medetrilling te wijten
is. Het kan zijn dat de dubbele jeugd van het Brabants Orkest, en bovendien de
veelvuldige verwisselingen van medewerkers het bezinningsproces vertraagd hebben.
Het kan zijn dat een intiemere concordantie met de gedachte der meesters niet
onmiddellijk verwacht of verlangd mag worden van een orkest dat zijn eerste lustrum
viert en waar de gemiddelde leeftijd der leden de vijf-en-twintig niet ver te boven
gaat.
Doch het is ook mogelijk dat de oorzaak van het onvoldragene schuilt in sommige
betrekkelijkheden die het talent van Hein Jordans tot nu toe begrenzen. Zeker, tijdens
de afgelopen jaren heeft hij zich gunstig ontwikkeld. Voor een groot deel zijn de
hoekige en tegelijk massieve gespannenheid en krampachtigheid die hij vroeger had
verdwenen. Hij werd vrijer, leniger, onbeklemder. In beginsel echter bleef zijn
dirigeren ongewijzigd. Terwijl ik luisterde, frappeerde het mij meer en meer dat zijn
slag zich bijna uitsluitend en als 't ware voortdurend beweegt in verticale richting.
Deze monotonie, vermoedelijk een uitvloeisel van het nauwgezette, methodische
instuderen, wordt niet alleen waargenomen door het oog. Zij heeft eveneens nadelige
gevolgen op het rhythme, de cadans, de ganse dictie van de muziek. Een dergelijke
slag zal onvermijdelijk en onophoudelijk een stotende nadruk leggen op de eerste
tel van iedere maat. Een logische phrasering der melodie is bij dit systeem wel
verkrijgbaar. Maar het is dodelijk voor alle nuances, alle accenten die de phrase
maken tot een levende melodie welke ongedwongen ademt. Misschien is het
signaleren van deze beperktheid voldoende om er aan te ontsnappen.
De bedenkingen die ik te opperen heb betreffende dit debuut van het Brabants Orkest
in de hoofdstad, doen ondertussen niets af aan de consequenties welke uit dit optreden
mogen worden getrokken. Zowel in zijn actuele technische voortreffelijkheid als ten
voordele van een stabiliteit die wijdere vervolmaking zal vergemakkelijken en
bespoedigen, zouden de autoriteiten van het departement Kunst ontegenzeglijke
motieven kunnen vinden om het Brabants Orkest te promoveren tot de hogere klasse
welke overeenkomt met zijn werkelijke verdiensten.
En om de bouw van concertzalen te verhaasten, onder en boven de Moerdijk.

Muziek uit Berlijn
Voor wie zien wilde, was het patroon der zaal anders dan gewoonlijk getekend op
de avonden dat het Berlijns Philharmonisch Orkest hier drie uitvoeringen gaf in het
Concertgebouw. De ruimte was vol. Maar zonder gevuld te zijn. Overal, boven en
beneden, waren er openingen in de menigte. Talrijke sprekende kleurstippen,
onregelmatig verdeeld, allemaal verschillend van vorm, schijnbaar losjes uitgestrooid.
Als klaprozen temidden van een korenveld. Het helle rood der stoelen deed
onwillekeurig daaraan denken. Bij de abonnementsconcerten kwamen die wemelende
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kleine gloeiende vlakken een beetje duidelijker naar voren dan op het zogenaamde
volksconcert. Maar het scheelde niet veel. Hetgeen zij te zeggen hadden, zeiden zij
even verstaanbaar.
Wat wilden zij ons laten weten door hun stille taal, uit een huis, ergens in
Amsterdam? Gij begrijpt het wel. Op dit punt zijn woorden overtollig. De mensen
die er niet waren, herdachten de mensen die daar niet meer kunnen zijn. Enkel
zichtbaar voor de ogen van het hart brachten zij die anonieme hulde, en dat offer.
Wij hebben hen gedankt voor deze goede herinnering. Zij deed de gedachte in mij
oprijzen hoe passend het zou zijn wanneer buitenlandse muziek-gezelschappen ons
bezoeken, dat zij even een krans gaan leggen in het kleine tuintje op de Dam, waar
geschreven staat De Geest overwint. Zoals de meeste andere corporaties dat plegen
te doen. Ik ben expres gaan kijken of het soms was gebeurd. Maar ik heb niets
gevonden.
Deze telepathische communicatie met de afwezige toehoorders had mij ontvankelijker
gestemd voor de muziek en milder voor de uitvoerders. Onder een louter technische
gezichtshoek beschouwd was die lenigende tussenkomst overbodig. Het Berlijns
Philharmonisch Orkest is 'n instrument van de allereerste rang. Zonder zwakke of
vermoeide onderdelen in zijn mechaniek. Al gauw kwam ik tot de overtuiging, dat
men kalm-weg de moeilijkste en de hachelijkste dingen er mee zou mogen
ondernemen. De strijkers zijn superieur, qua spel en qua zangerigheid. Zij hebben
hele reeksen pianissimo spiccato's in de hoge liggingen vertoond, die ik voor
onovertrefbaar houd. Ragfijn. Klinkend als een volmaakte solo. Klank van het puurste
gehalte. Zonder enig stofje of schrammetje. Als het zuiverste, edelste kristal. Bijna
irreëel. Nog een aantal andere toeren hebben zij verricht, niet minder lastig, en
acrobatisch bewonderenswaard. Werkelijk, de strijkers schenen mij verbluffend.
Naast een gelijke virtuositeit verbaasden de blazers mij door een opvallende
meervoudigheid of schakeerbaarheid van hun soortelijk coloriet. Hun hobo is niet
altijd dezelfde hobo, onmiddellijk definieerbaar. Neen, hij lijkt polymorf, en, in het
grond-timbre voor kwasi onuitputtelijke varianten vatbaar. De fluit, op een basis van
absolute limpiditeit, heeft in haar maankoele helderte een serie van
verschijningsvormen die voortdurend wisselen. Van het oververzadigd malse, mollige,
tot het schitterend klaroenende bezit de hoorn een ganse scala van gegradueerde
tinten. Zo ook de bazuin, de tuba, de fagot, de clarinet, de trompet. Het varieerbare
van karakter is bij de een iets minder of iets meer opmerkelijk dan bij de ander. Maar
geen van allen is gefixeerd in het type van geluid gelijk de leerboeken dat
onderrichten, gelijk men dat in vele orkesten kan waarnemen, en volgens welke
voorstelling de meeste componisten der vorige eeuw hun partituren instrumenteerden.
Bij deze Berlijners (die overigens uit zeer verschillende streken van Duitsland en
Europa afkomstig zijn, te oordelen naar hun namen) krijgt men ongeveer dezelfde
indruk als bij de catalogus ener grote verffabriek waar men kiezen kan tussen de
oneindige lijst van bijna onnaspeurlijk geraffineerde nuances wit, rood, geel, grijs,
wanneer men een kleur zoekt. Een grein van het onophoudelijk wisselend cirkelen
rondom een deinend centrum vond ik zelfs terug in de pauken. Zulk een voortdurende
differentiëring van de fundamentele klank doet aan als onpersoonlijk, maar tegelijk
als uiterst persoonlijk in dat onbepaalbare. Het was mij zeer ongewoon en zeer
boeiend, dat rusteloos golvende, dat altijd wordende, die fluïditeit van een materie
welke men over het algemeen (en voor zover dit mogelijk is) beschouwd heeft als
solider, als consistenter. Ik had moeite om er aan te geloven. Ik vraag me nu nog af
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of deze beschrijving niet enigszins overdrijft. Misschien een tikje. Maar zo'n ongekend
insinuatieve, ongekend getimbreerde hobo als in de liefdesscène van Strauss' Don
Juan trad daarna niet meer op. Wel verscheidene andere, steeds analoog en steeds
verschillend van karakter, ofschoon bespeeld door dezelfde solist. Voorbeelden als
dit zijn bij dozijnen te noemen. In principe was die vloeibaarheid, die plooibaarheid
der orkestrale grondklanken permanent tegenwoordig, en onafgebroken veroorzaakte
zij de meest onverwachte, de ongebruikelijkste effecten. Omdat die werkingen
dikwijls, ja meestal voortgebracht werden op gelijke manier schenen zij alle, hoe
gedifferentieerd ook, van gelijke soort. Romantisch expressionistische, alchemistische
mengelingen, veel scherende belichting, veel fluorescentie. Het geheel was
hypnotiserend, het had iets toverachtigs als olievlekken op het water, als een
symphonie van neonlampen. De weelde van mixturen deed mij denken dat eigenlijke
muziek voor zulk een instrumentaal palet wellicht nog niet bestaat. Zij zou moeten
worden uitgevonden, want dat palet op zichzelf is zeldzaam merkwaardig en
zonderling evocatief voor onbenutte mogelijkheden van melodie.
Het feit der afwezige toehoorders, dat mij veeleer aanmoedigde dan verhinderde tot
waardering van deze orkestrale pracht, belemmerde grotelijks mijn instemming met
de stijl van Karl Böhm, door wie de Berlijners werden gedirigeerd, Hij is, zonder
twijfel, musisch gezind. Maar onder invloed van geestesstromingen en storingen
welke samenliepen in Mein Kampf (dat hij misschien nooit heeft gelezen) is de helft
zijner gaven verkeerd gericht. Het is zeer vreemd, zeer wonderlijk. Alles van de vier
temperamenten wat zich bevindt buiten de orde van het cholerische en sanguinische,
alles wat een tendentie tot zachtheid, tot weekheid bevordert, reflecteert bij Karl
Böhm met een juistheid, die men niet exacter, niet delicater kan wensen. Alles
daarentegen wat enigermate contact houdt met de andere pool der psyche, alles wat
een aanwending van energie en geweld impliceert, verliest bij Karl Böhm het
evenwicht, de harmonische proportie. Tekenend voor dit gemis aan maat is het gebaar
waarmee hij elk forte aangeeft, in elk stuk dat ik van hem hoorde. Hij springt dan
omhoog en naar voren, als iemand die zich op een tegenstander stort, als een dier,
dat zich op zijn prooi werpt. Hij is zich hiervan denkelijk onbewust. Dat gebaar hing
in de psychische atmosfeer zijner dagen. Het rees daaruit op. Doch behalve eenzijdig
en obsederend, is het bijna altijd excessief en ontoepasselijk bij de muziek, die het
aanvuurt en mimeert.
Onthullend voor de deformatie van Böhms aesthetisch zintuig was zijn opvatting
van Beethovens Vijfde. Böhm meent dat Beethoven zich het ‘Noodlot’ verbeeldde
als een reus, die met een zware voorhamer op de deur bonkt. Böhm vergist zich.
Beethoven heeft dat vast en zeker niet zo bedoeld. Want met die vier, met die acht
cyclopisch gebeukte slagen (die hij met beide handen draaiend in de lucht schrijft,
zoals men vroeger een koude motor zag aanzetten) wordt alles wat daarop volgt
onwerkzaam, onbeduidend, zelfs pueriel. Het hele eerste deel is dan verwrikt, uit het
lood, en degenereert in dol geraas, in oorverdoving. Even onhistorisch ziet Böhm de
triomf van de finale. Hij maakt die opmars log, stampend, moeizaam zwoegend,
sjokkend, als de gang van voortgedreven mensen met een mantel van lood op de
schouders, een blok om de hals, een ketting aan het been, de gang van gevangenen.
Zo marcheerden de overwinnaars niet in de dagen van Bonaparte, en ook Beethoven
was een kind van zijn eeuw. Bij Böhm had die finale de plompe stap van een
paradepas in het Duitsland van 1936. Als gij weten wilt hoe Beethoven zich ‘de
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zegevierende held’ voorstelde, luister dan even in uw geheugen naar de tenorsolo
uit de Negende!
Niet verheugend was het te constateren, dat zulke complexen van opgeschroefd
blaaskakig heroïsme nog ongetemperd voortleven. Böhm had daartoe een dubbel
bezet orkest nodig, hetgeen de falsificatie verergerde, omdat zij aldus met
voorbedachtheid geschiedt. Zou hij de impressies kennen die voor ons verbonden
zijn aan de Vijfde en welke zijn vertolking scheen teniet te doen? Hoe gemakkelijk
zou hij anders kunnen! Want ongetwijfeld is het een kunstenaar, iemand die zó
dirigeert dat ieder zijn partij begrijpen kan alsof hij deelneemt aan een dramatische
handeling, en overal de klank van zijn instrument timbreert in betrekking tot de
gegeven situatie.
Böhms programma's waren oninteressant. Benevens het vernoemde behelsden zij
de Mozart-variaties van Reger, de Haffner-symphonie van Mozart en de tweede van
Brahms. ‘Stadtpfeifermusik’, een noviteit van Richard Mohaupt, woonachtig in
Amerika, heeft curieuze technische kwaliteiten, doch niet de geringste eigen inhoud,
die archaïserend is en retrospectief.

Verleidende muziek
De lichte zwijmel ener hoog gestegen conjunctuur kan men ook bemerken aan de
muziek, die deelgenoot is in de algemene opgewektheid en geen hinder ondervindt
van een gestoorde dampkring. Onze beruchte Kleine Zaal, waar wij elkaar dikwijls
op de vingers konden tellen, en het deden met onderlinge zelfbespotting, trekt een
toeloop die daar sinds jaren zeldzaam was, en elk concert eindigt er in een
enthousiasme dat slechts gekalmeerd kan worden met toegiften of met een bis. Ik
heb de geestdrift nooit zo ontvlambaar gezien als deze herfst. In de Grote Zaal,
boordevol gewoonlijk, laait met gelijke bereidvaardigheid datzelfde vuur. Tijdens
de pauze (hoewel de kachel nog niet brandt) wordt dit seizoen ijs verkocht, wat mij
een belangrijke nieuwigheid schijnt en een symptoom. Door de wandelgangen
circuleren meer en meer toehoorders met een flesje verfrissing en een rietje aan de
lippen, die naar verkoeling snakken. Het animo is aanstekelijk. Men verwacht het,
als bij afspraak. Men komt ervoor. Zodra de muziek begint, en zolang zij duurt,
verzinkt men in een grondeloze stilte, de onbeweeglijke stilte die gespannen hangt
in het binnenste van een pyramide. Geen geruchtje. Overal rust. Zelfs als een vliegtuig
voorbijdreunt, of de regen op het dak kwakt. Het is een lust zich in dat zwijgen te
verliezen, een lust daarna met opgetogenheid te exploderen.
Men maakt geen onderscheid voor de bron waaruit de genieting opwelt. Anders
gezegd: Ieder en alles heeft succes. Er is niets en niemand meer wat geen succes
heeft. Beroemde namen worden feestelijk gevierd. De onbekende nauwelijks minder.
Op de kwaliteit wordt weinig gelet, noch bij de beroemde, noch bij de onbekende.
Van de beroemden aanvaardt men uitbundig de zwakke uren die zij kunnen hebben.
Van de onbekenden accepteert men het ergste even gul. Men kiest niet. Men neemt.
Zonder preferentie voor stijlen, voor temperamenten, voor technieken, voor muzieken.
Elke aanleiding om weg te dromen in zichzelf, elk voorstel tot ontruktheid die
verrukking brengt, wordt gegrepen en beloond als een hemels geschenk. Wanneer
er geen critiek was om een minimum van voorwaarden te handhaven, zouden alle
personen die het podium betreden zich kunnen wanen van gelijke grootheid, en alle
mensen die luisteren van gelijkelijk geloof in de eenvoud hunner harten, in hun
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goedwilligheid. Menigmaal denk ik: Zou het niet beter zijn om hen te laten in de
argeloze onbewustheid van dat groene, zonnige paradijs? Waarom hun geluk te
vertroebelen met twijfel? Waarom een maatstaf, waarom een balans? Ik tuimel dan
terug tot aan het begin der geschiedenis: Het waren zonderlinge kerels die de eerste
normen stelden, en ons daarmee tot heden toe een wet oplegden welke onverbreekbaar
bleef.
Onderwijl zijn de concerten talrijker geweest dan ooit, en niet te zelden troffen de
dithyrambisch gezinde hoorders raak. Met een sympathie waarvan de verwarmende
werking niet minderde, denk ik terug aan Ariana Bronne, een jonge violiste uit
New-York, die voor 't eerst hier kwam. Zij bespeelt haar instrument als de besten.
Daarenboven bezit zij een gave, welke nog schaarser is onder de hedendaagse
kunstenaars dan bij de rest der stervelingen. Van nature, en zonder dat zij zich
daarvoor behoeft in te spannen, zendt haar spel, haar ganse wezen, een tonifiërende,
ik zou haast durven zeggen een geneeskrachtige invloed uit, gelijk de muziek dat
doet bij dichters als Shakespeare, en zelfs wanneer Ariana Bronne een stugge, strenge
Sonate voor soloviool vertolkt van Honegger (een heimelijk meesterstuk overigens)
of de harlekijnse Carmen-fantasie van Sarasate, dan straalt zij nog iets lichtends, iets
bezielends af, dat alle hypochondrie en alle muizenissen verdrijft. Zij schijnt mij in
staat om iemand door niets dan muziek over elk nulpunt heen te helpen en zij beheerst
dat onwaardeerbaar talent met een volkomen evenwicht. Weet zij het reeds? Dan
des te beter en des te verwonderlijker. Elk stuk was een verkwikking, een opbeuring:
de Sonate van Nardini-Ysaye, No. 3 van Beethoven, opus 94 van Prokofjef, een
arrangement van Debussy, La Fontaine d'Aréthuse van Szymanovsky, alles zong en
prees de heerlijkheid van te kunnen zingen. Zo moet muziek zijn. Er mankeerde niets
op deze avond. Marinus Flipse begeleidde haar in de zuiverste harmonie en beiden
schonken mij het verlangen naar een wederzien.
Ook het Amadeus-Strijkkwartet, dat viermaal concerteerde, was in goeden doen
en maakte de geestdrift begrijpelijk. Het leek mij alsof het tijdens de zomer gewonnen
had aan zangerigheid, aan bezonkenheid, aan innerlijke medetrilling met wat zij
spelen, de persoonlijke eigenschappen die leiden tot kunst waar techniek eindigt. Zij
ontbraken niet. En omdat zij er waren, plaatsten zij ons, modernen, wederom oog in
oog met Beethoven.
De laatste Beethoven. Toen hij ongeveer niets meer van het leven te verwachten had,
behalve dat de draad kon knappen, elke week, elke dag. De lichamelijke machine
was versleten en totaal ontwricht. Maar hij adoreerde nog. Wat adoreerde hij? Wij
weten er niets van, geen zier. Maar alles wat hij opschreef gloeit van adoratie. Niet
alleen de lyriek. Niet alleen de tragiek in de verlorenheid, in het besef dat de nacht
weldra zal vallen waar geen morgen volgt. Maar eveneens de humor, de scherts, de
blijheid. Vooral wanneer hij zich vermeit met een kwasi onnozel spelletje of grapje
adoreert hij. En zonder een plooi van desillusie in de glimlach, die de Oosterlingen
hebben, zonder de verzwegen minachting der Grieken, zonder de harde geslotenheid
der Egyptenaren, zonder de grijns of de melancholie der anderen. Neen, hij adoreert
nog in zijn scherts als een ware God, die precies weet wat het minste der kleinste
dingen waard is, ondanks zijn vergankelijkheid, en vooral daarom. Waar haalde hij
dat exacte visioen vandaan en de energie om eraan te geloven, om het in tekens te
bevestigen, dermate duidelijk dat de hoorder zich hemzelf voelt worden? Altijd
opnieuw dat weergaloze avontuur: Wat Beethoven hier schrijft, is juist reëel genoeg
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om voor iedereen bevattelijk te zijn, juist surreëel genoeg om nergens gesitueerd te
kunnen worden dan in de geest, op dat punt van oneindigheid en ontijdelijkheid in
onze schedel.
Het was leerrijk om daar, ver boven de warreling, Menuhin te vergelijken met
Bezrodni. Op een paar dagen afstand speelden zij hetzelfde concert van Bach, het
gloriërende in e groot. Menuhin met het Residentie-Orkest gedirigeerd door Van
Otterloo, Bezrodni met een geïmproviseerd ensemble onder leiding van Kees Hartveld.
Het eerste secuur, het tweede zo presentabel geordend als mogelijk is na enkele
repetities.
Menuhin had dus een voorsprong. Bezrodni een handicap. Dat doet er weinig toe,
want ik zou niet het aesthetisch resultaat willen toetsen, maar de opvatting der solisten,
en de mentaliteit waarvan hun voordracht getuigt. Wat mij het sterkst verbaasde, was
dat ik geen noemenswaardig verschil ontdekken kon. De hoekdelen werden door
beiden genomen met dezelfde ferme, kloeke aanpak, alsof een bruuske jubel losbreekt.
Bij Bezrodni misschien een tikje onstuimiger en forser dan bij Menuhin. Doch bij
de een en bij de ander regulariseerde de stormachtige inzet zich te spoedig, veel te
spoedig in een vaste bedding, welke niet meer werd verlaten, zoals dat internationaal
gebruik is. Beiden hadden gelijke moeilijkheden met een heldere, plastische omlijning
van het melos van het eerste deel, waar Bach, wanneer hij aldus gemechaniseerd
wordt, zeer weinig, te weinig tijd vergunt voor een ademhaling, waardoor het rhythme
gaat hijgen en de noten beginnen te wankelen. Dit kan niet de bedoeling zijn van
zulk een triomfantelijk voortvarende vreugdezang. In het bezinnende adagio
permitteerden beide solisten aan hun begeleiders dezelfde fout: de orkesten klonken
te luid en de obstinate melodie der bassen miste de expressiviteit welke conform
moet zijn aan de melodie der viool, en even genuanceerd. In solo-concerten als dit
moet alles convergeren naar de solist. Bij Bezrodni meende ik meer streven te
bespeuren tot directe vereenzelviging met de muziek dan bij Menuhin, maar hij
voerde zijn voornemen niet consequent genoeg door, en zowel bij de een als bij de
ander scheen mij het artistieke element ondergeschikt aan het technische.
Er was ook Malinin, het phenomeen. De enige misschien, op de hele wereld, van
wie het geweldigste fortissimo zingend blijft en in zijn formidabelste expansies een
ondertoon behoudt van zachtheid. De enige misschien die zonder zoeken de innerlijke
melodie vindt van een componist. Dat is gemakkelijk, zult gij allicht denken, met
het tweede piano-concert van Rachmaninoff, een stuk dat men demagogisch zou
mogen noemen. Neen, een echte, grote schok geven is daar even moeilijk als met
Beethoven of Bach. En dat deed hij. Malinin is een onvergelijkelijk technicus. Hij
is nog meer. Hij is muziek.

Tannhäuser en zijn Venus
Sinds tien jaar kwam Tannhäuser hier niet op het toneel, en zoals dat gaat na een
lange afwezigheid was het een teer punt hoe wij elkaar zouden terugvinden, wij ons,
veranderend met de tijd die wij aldoor maken, en wij hem, helemaal overgeleverd
aan wat wij van hem denken. Ik greep de paperassen waarin zijn herinnering bewaard
lag en begon haar op te rakelen.
Nog geen half uur had ik gelezen of er doolde iets in mij rond als een vaal en
vreemd schijnsel waarbij ik opeens zag hoe verbazend rooms die Tannhäuser eigenlijk
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steeds geweest was zonder dat ik het vroeger ooit bemerkte. Zo echt rooms in de
oude trant van snoepig beschilderde gipsen heiligenbeelden, en van de brave jongen
die zich uit Venus' armen losrukt met de kreet als een schietgebedje: ‘Mein Heil!
Mein Heil ruht in Maria!’ en die wegens zijn zonde door de Paus verdoemd wordt
om eeuwig in de hel te branden. Ik besloot onmiddellijk mij om dat netelig aspect
niet wijders te bekommeren. Maar het verder lezen benauwde mij meer en meer. Een
miezerige motregen van de dompigste degelijkheid sijpelde op me neer uit elke
bladzijde die handelt over de landgraaf en zijn minnezangers. Dezelfde kwezelachtige,
preutse, zeurige burgerlijkheid van 1840, toen de dames naalden en een kluwen wol
meenamen naar de concertzaal om onder de muziek een kous te breien.
De dampen van braafheid die me langzaamaan naar het hoofd stegen, brachten
mij er toe om de dichterlijke en dramatische waarde te onderzoeken van de tekst,
wat ik nooit gedaan had, omdat men een aantal dingen dikwijls aanvaardt uit
gewoonte. Dat examen onthutste mij nog erger. Tussen de honderden regels trof ik
er slechts één welke de naam verdient van een vers. Hij luidt: ‘aus Freuden sehn' ich
mich nach Schmerzen’. Dat had een programma kunnen inhouden; dat was bruikbaar
als grondslag van een psychologische ontwikkeling. Dat enige goede vers echter
blijft daar onbenut alleen staan, alsof het bij puur toeval opduikt uit een grauwe horde
van rederijkers gemeenplaatsen, vlijtig gerijmel, sententieus moraliserende, gewichtig
doende, temerige woordekraam van iemand die de wijsheid in pacht heeft, ontzettend
hartelijk maar oervervelend en zonder een glimpje poëzie. Hoe is het mogelijk zich
aldus de Troubadours en Trouvères voor te stellen! Waren werkelijk de ridderlijke
minnezangers zulke prozaïsche zedemeesters op het stuk van kuisheid? Natuurlijk
zijn de verzen van Wagner een tikje beter dan die van Scribe en andere beroemde
librettisten zijner dagen. Niet genoeg evenwel om gerekend te worden tot de
litteratuur.
Met het drama zelf van deze ‘romantische opera’ weet ik absoluut geen raad. Hoe
ik het ook beschouw, - als sprookje, als mythe, als half-historisch, half-geromanceerd
gegeven - en hoe ik het ook keer of draai om een hoek te vinden vanwaar het te
amenderen zou zijn, het blijkt van de eerste tot de laatste scène opgezet met een
willekeur en met verachting voor de wetten en de eisen van de dramaturgie welke
door de bespottelijkste draken nimmer werd overtroefd. Alles is arbitrair.
Niets is gemotiveerd. Alles moet blindelings worden aanvaard. Vraag niet waarom
Tannhäuser weg wil uit de Venusberg waar hij het gezellig heeft. Men zou sarcastisch
kunnen antwoorden: uit schrik voor de Venus in haar dikke, rood-baaien pij die wij
daar gezien en gehoord hebben. Maar dat was de bedoeling niet van Wagner.
Tannhäuser wenst Venus te verlaten omdat hij graag nog eens de klokken zou horen
luiden! Ziedaar een verlangen dat de machtige Venus niet kan vervullen! De duivel
is bang van klokken, werd eertijds verteld. Vraag niet waarom de Landgraaf en zijn
vijf ridders zo ijselijk op Venus gebeten zijn dat zij bij het vernemen van haar naam
hun zwaarden trekken en zelfs hun pijlbogen richten tegen Tannhäuser. Dat is te zot
om los te lopen. Vraag niet waarom zij de zondaar eenstemmig naar Rome verwijzen
(het Rome van circa 1200!) om vergiffenis te verwerven. Of waarom de Heilige
Vader hem de absolutie weigert. Of waarom de vurig verliefde, robuuste, kranige
Elisabeth ijlings sterft als zij voorbarig meent dat de Paus zich onverbiddelijk toonde.
Of waarom de berouwvol boetvaardige Tannhäuser (zijn voornaam is Hendrik) even
onverwijld bezwijkt op het lijk der geliefde, dat te midden van de nacht in een donker
bos wordt aangedragen. Vraag niet waarom het mirakel van de herbloeide
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opperpriesterlijke kromstaf waarmee de Hemel zelf zijn plaatsbekleder desavoueert,
juist vijf minuten te laat arriveert. Mirakelen op het toneel stemmen altijd sceptisch
omdat zij wat gemakkelijk en goedkoop zijn. Zeker wanneer zij na het nippertje
gebeuren, als er niets meer te helpen valt. Ik zou nog twintig andere vragen kunnen
stellen. Zoals kinderen dat doen en mensen met gezond verstand. In sprookjes en
mythen bestaat steeds de mogelijkheid van een redelijk antwoord. In Tannhäuser
niet. De hele zaak berust op nonsens en de wildste superstitie.
Het meest onlogische in verband met de dramatische ontwikkeling, en bijgevolg het
malste is, dat de muziek van de Venusberg duizenden malen aanlokkelijker,
overtuigender, en bovendien sublimerender klinkt dan de huiselijke liedjes van de
minnezingende ridderschap, en dus voortdurend sponte sua het tegendeel bewijst
van wat het libretto betoogde voor de Duitse dames en heren van het jaar 1845, datum
der première. Wagner zelf heeft dat begrepen en vergeefs gezocht naar een correctief.
Niemand zal het loochenen: Alles wat over de ‘ware’ liefde gedebiteerd wordt bij
die min of meer historische zangwedstrijd op de Wartburg, is zouteloos, lauw,
pretentieus, pedant, paedagogisch, en zonder een aasje fantasie.
Ook in muzikaal opzicht mislukte dat hele tafereel. De melodie der minnezangers
slentert flauwtjes heen en weer in lange noten, conventionele tournures, en zodra zij
zich opwindt raakt zij verzeild in de tirades van een onuitstaanbaar ouderwetse
rhetoriek. Dat is niet te harden, en onmogelijk te redden. Hun eigen muziek stempelt
die deugdzame ridders tot een soort van dorpse, onbeholpen, bekrompen mensen,
en als argument om Tannhäuser er mee te bekeren, om Elisabeth met Tannhäuser er
aan te laten sterven, is zij volslagen onvermogend. Omdat wij de muziek van de
Venusberg kennen uit het eerste bedrijf zijn de lijzige klanken van Wolfram von
Eschenbach c.s. te voren reeds met machteloosheid geslagen. Een paar tonen uit het
lied op Venus schrappen hen ogenblikkelijk, en afdoend. Alvorens te beginnen was
de match beslist. Dat pleit voor Wagner als musicus, als artist. Het veroordeelt hem
als dramaturg. De eclatante superioriteit der Venus-muziek ontneemt aan de tekst
van Tannhäuser alle betekenis, en tot overmaat van paradoxale ongerijmdheid rekt
zij zijn leven sedert een eeuw.
Ter ere van de dirigent Alexander Krannhals mocht bij deze opvoering geconstateerd
worden, dat hij iedere noot die nog voor leven vatbaar is, levend heeft overgebracht.
Vanaf de ouverture trof hij het juiste tempo, het juiste klimaat, de juiste intonaties
voor elk der twee facetten van deze gespleten en zeldzaam ongeloofwaardige tragedie.
Geen moment van weifeling, van inzinking, van afmatting of van verminderde
oplettendheid heeft de aandacht onderbroken welke hij gedurende vier uren met grote
zekerheid en veerkracht gespannen wist te houden. Erkend moet worden dat hij
tegenover de beide belangwekkende partijen (Venus en haar vrome antagonisten)
een onbesproken neutraliteit betracht heeft, zich met hoofd en hart beurtelings
overgevend aan de ene en aan de anderen. Waar het toneel traineerde, boeide altijd
nog een uitstekend voorbereid, buitengewoon volgzaam orkest, dat zich in ongestoorde
harmonie voelde met de geconcentreerde aandacht van zijn leider.
Jammer was het dat de omstandigheden hem niet vergunden om in het
jagers-tafereel van het eerste en de optocht van het tweede bedrijf te beschikken over
de talrijke supplementaire instrumenten (hoorns en trompetten), die Wagner daar
nodig achtte en die inderdaad onmisbaar zijn voor de vereiste werking. Overigens
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ontbrak er niets aan de toerusting en aan de bewonderenswaardige efficiency van het
instrumentale element.
Deels behoorlijk, deels zeer onvoldoende werd Krannhals gesecondeerd door zijn
vocale en scenische medewerkers. Liselotte Tomamüller kon de Venus niet zingen,
niet spelen, en zelfs niet figureren. Haar tekortkomingen op drieërlei gebied waren
dusdanig evident en aanstotelijk dat ik niet in details behoef te treden, welke de
hoffelijkheid verbiedt. Maar wederom en voor de zoveelste keer ben ik verplicht de
vraag te stellen wie bij de Ned. Opera verantwoordelijk is voor de slechtste keuze
die onder alle disponibele Duitse Venussen kon worden gedaan. En hoe lang zal een
dergelijke ondeskundigheid daar nog heersen? Het is niet minder dan een schandaal
om Greet Koeman onder dergelijke gesteldheden te passeren. Er moet een einde
komen aan deze volstrekt nutteloze, uitdagende en krenkende dictatuur van de
beunhazerij, van de onbevoegdheid.
De Tannhäuser van Karl Liebl was uitstekend in het elegische, het smartelijke,
het berouwende, doch zwak in het lyrische, het energische, in alles wat men onder
een helden-tenor verstaat. Als acteur is hij nul, en moet nog leren hoe men een harp
vasthoudt, om te zwijgen van de rest. De Elisabeth van Gré Brouwenstijn verrukte
als grande amoureuse in het tweede bedrijf, maar zij evenaarde zichzelf niet in het
stille gebed van het derde, dat tot dorheid verstarde. Siemen Jongsma (Landgraaf),
August Gschwend (Wolfram von Eschenbach), Jan van Mantgem (Walther von der
Vogelweide), Gerard Groot (Biterolf) maakten van hun onmogelijke rollen wat in
het beste geval bereikbaar is, en waar meer dan goed zingen niet verwacht kan worden.
De jonge herder van Nel Duval was aardig als verschijning, maar te scherp (en te
stereotiep) als stem. De vele koren klonken over 't algemeen mooi en meestal zuiver.
Zoals gewoonlijk gaven de regisseur (Georg Hartmann) en de ontwerper der costumes
(Emil Preetorius) overvloedig aanleiding tot schamperheden en spot wegens een
waarlijk al te houterige Tannhäuser, een parodistische Venus, en door de vier
Edelknapen aan te kleden als schoolmeisjes, de zes trompettende figuranten als
Egyptenaren van de Pharao. Overigens was de regie acceptabel. Het omhooglopende
toneel (imitatie van Bayreuth) bevoordeelt de opstelling der koren, doch bemoeilijkt
de solisten, en zonder enig zichtbaar nut. Het ballet van de Venusberg bestond uit
een beweeglijke mengeling van kleurig beschaduwde anatomieën, waarbij ieder
welvoeglijk zich verbeelden kon wat hem of haar beliefde, maar die nog geen begin
vertoonden van organisatie, laat staan van dans.

Het Residentie-Orkest
Wat in 's hemels naam scheelde Van Otterloo en het Residentie Orkest dat zij hier
vier concerten gaven zonder voldoende muziek te maken?
Het begon uitstekend. De zaal was vol en zoemend als een mensenmenigte die
popelt. Alles in orde. De stok wordt opgeheven en de drie eerste accoorden van
Schumanns Manfred-ouverture scheuren de lucht als ratelende bliksemschichten.
Toen krak. Verder niets. Het was uit. Van Byrons trotse, opstandige desperado geen
spoor meer. Wat had Schumann daarin gezien? Wat had hem gepakt? Niemand kon
het nog gissen. Opeens was het de muziek geworden van sullige zieltjes die eindeloos
zitten te zagen over een verdrietje dat ze niet kwijt kunnen in hun narigheid. De
terugslag kwam dadelijk. Iedereen zonk in alsof plotseling de moed verloren raakte
en de reden van bestaan. Men hield zich goed. Men liet niets merken. Men
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applaudisseerde welgezind. Ongeveer alles had tennaastenbij geklonken gelijk het
behoort. Men voelde zich enkel maar uitgedoofd, laks, niet op dreef. Speciaal de
derde symphonie van Saint-Saëns werkte verkillend. Wanneer zo'n groot gewrocht
niet gespeeld wordt met een zeker feu sacré (dat desnoods geveinsd kan zijn - als
het er maar is!) en alsof men eraan gelooft, dan vermagert dat waarlijk magistrale
stuk tot een leeg en griezelig rammelend skelet waar men overal doorheen kijkt op
het gore Niets. Er ontbrak aan de uitvoering nog meer behalve een schijntje vuur.
Doch vergeleken met die koudheid leek elk ander tekort een bagatel.
Is het de vermoeidheid die Van Otterloo en zijn orkest paralyseerde? Dat zou kunnen.
Gelijk vorige jaren hadden zij nauwelijks vacantie, want na de winter, na het Festival,
spelen zij tot aan het einde van de zomer in Scheveningen, en deze herfst kregen zij
verdubbelde arbeid omdat zij voor een ruim deel de plaats innemen van het afwezige
Concertgebouworkest.
Geen enkel onzer kunstgenootschappen heeft een dermate overladen werkrooster
als het orkest der Residentie. De lijst van de concerten die het fourneren moet, doorlees
ik geregeld met verbaasdheid en respect. Dit najaar, waarin het Haagse orkest ten
overvloede zijn gouden jubileum viert, lees ik ze ook met bezorgdheid en schrik.
Wanneer actieve muziek gemaakt wordt gelijk de componist haar bedoelt, de hoorder
haar verwacht en de musicus-zelf haar het liefst denkt, is er geen zenuwspannender
en energieverslindender bedrijf. Men kan met die energie niet voorzichtig, niet zuinig
omspringen. Zij is van het soort ‘wie niet alles geeft heeft niets gegeven’. Men kan
haar daarentegen uitschakelen, op non-actief zetten. Er ontstaat dan een opeenvolging
van intellectueel gevormde klanken die door het nabootsen van de elementaire
expressieve inflexies en door associaties van de herinnering nog de illusie wekken
van muziek. Op deze veel goedkopere manier kan als het ware muziek vervaardigd
worden in het oneindige. Hoe bedrieglijk zij echter imitere, zij blijft altijd
simili-muziek. Omdat zij de levende adem mist, ontbeert zij de direct influerende
communicatie van het leven. Met deze surrogaat-muziek, welke muziek van de arme
genoemd zou mogen worden, komt men bijvoorbeeld tot een reproductie van
Petroesjka, die kundig gedaan is, die bijna sprekend gelijkend uitziet, maar die niet
de geringste vrolijkheid afstraalt (en Petroesjka is toch een kermisstuk!), waaraan
alle humor, alle komiek, alle tragikomiek ontbreekt, en die in de meest gevarieerd
koddige situaties het air behoudt van doffe ernst. De hoorders vergenoegen zich
daarmee, omdat zij niet anders kunnen dan van goeden wil zijn. Maar duidelijk
beseffen zij het deficit en het verschil. Zij bespeuren aan den lijve dat men niet iets
kan maken van niets, en dat men enthousiasme (in de reële zin) slechts maken kan
met enthousiasme. Het is onzegbaar spijtig dat het Residentie-orkest juist tijdens zijn
Amsterdamse optreden overrompeld werd door zulk een aanval van nerveuze
afmatting en dorheid. Het is nog spijtiger dat al onze orkesten wegens een excessieve,
noodgedwongen exploitatie gedoemd zijn tot dezelfde chronische uitschakelingen
van de levende stroom om gevaarlijker inzinkingen te vermijden. Want geen enkel
menselijk organisme kan die kostbare substantie tweemaal leveren per dag en zes of
zevenmaal per week. Dat te eisen is tegennatuurlijk.
Daarnaast zou een objectief waarnemer zich ook kunnen verbeelden hoe Van Otterloo,
om een dreigende crisis te ontwijken, instinctief en bewust een toevlucht gezocht
heeft tot de bekende theorie die beweert dat muziek niets kan uitdrukken en niets
behoeft te zijn dan een spel van klinkende vormen.
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Deze theorie, afkomstig van een Fransman uit de achttiende eeuw (Paul-Michel
Guy de Chabanon, 1730-1792) toen alle grote meesters der zelfstandige muziek nog
geboren moesten worden, vertaald door Hiller in het Duits (1791), en verbreid door
Hanslick als wapen tegen Wagner-Liszt-Bruckner, is weer opgenomen en als dogma
geponeerd door Strawinsky, toen de auteur van Petroesjka en Le Sacre du Printemps
zich machteloos zag de grenzen ener expressiviteit te verwijden die hijzelf in beide
werken getrokken had.
In haar extreme en abstracte beginsel is deze theorie niet onjuist. Want muziek
kan geen ‘ding’ voorstellen of ‘schilderen’. Geen ‘glas bier’ b.v., zoals Strauss, in
scherts overdrijvend, heeft voorgewend. Maar evenzeer is het boven elke twijfel
verheven dat muziek de diverse reflexen (impulsen, sensaties, impressies) kan
weergeven, kan suggereren, die van ieder ‘ding’ uitgaan, waarmee een der vijf
zintuigen van een menselijk organisme verbinding krijgt. En niet minder
onbetwijfelbaar is het dat muziek het vermogen bezit om begrijpelijke uitdrukking
te verlenen aan alle gevoelens (zelfs het gevoelen der gevoelloosheid, der apathie)
welke min of meer spontaan, min of meer zonder controleerbare oorzaak oprijzen
uit het ‘gemoed’, uit het organisme van een mens. Honderden documenten, honderden
feiten bewijzen de realiteit van deze eigenschap die wetenschappelijk kan worden
geëxperimenteerd, zelfs op de dieren.
Voor een aantal componisten ondertussen, en een aantal vertolkende musici, die niets
te uiten hebben of die voor hun uitingen geen persoonlijk middel wisten te vinden
omdat zij niet authentiek genoeg zijn, of lijden aan een temporaire indispositie, en
die niettemin om een of andere reden het schrijven of het spelen van noten niet kunnen
onderbreken, is de theorie der non-expressionistische muziek een doctrine geworden,
waaraan zij hangen met des te hechter overtuiging wijl de leer alle veronachtzamingen
veroorlooft behalve de technische, doch het moeilijkste deel der creatieve
werkzaamheid - het bewegen van een redelijk reflecterend, reagerend wezen declasseert als onnut en onbeduidend.
Er is geen dodelijker afdwaling denkbaar, misschien ook geen verlokkender, en
onder de componisten breidt zij zich uit als een epidemie. Wanneer in het verleden
niet enkele meesters als Bach, Mozart, Beethoven, Chopin etc. het onweersprekelijk
bewijs hadden geleverd, èn van het bestaan, èn van de superioriteit, èn van de
onmisbaarheid ener expressieve muziek dan ware de verdwijning der psyche reeds
een afgedane zaak. Het zijn alleen de schimmen der vroegere kunstenaars die nog
weerstand bieden en enige hoop wettigen, omdat zij, als de goede geesten uit de
sprookjes, onverwinlijk zijn zodra iemand hun stem hoort, ook al komt haar klank
gebroken over.
Dat ik Van Otterloo vrees te zien sympathiseren met een theorie die ik ducht en
verfoei, heeft zijn oorsprong in de Récréation concertante, het ‘derde concert voor
orkest’ van Goffredo Petrassi, welke hij meebracht als noviteit. Hoe anders te
verklaren dat hij zijn zinnen zette op een compositie die slechts het probleem stelt
waarom, waarvoor en voor wie zij gecomponeerd werd? Want zij is onverenigbaar,
volslagen incompatibel met elke gemoedsgesteltenis, met elk humeur. Zij betekent
niets. Zij lijkt zelfs op niets. Zij is onassimileerbaar. Zij is eveneens
onkarakteriseerbaar. Geenszins omdat Petrassi een ongewone taal gebruikt. Hij
spreekt het internationale idioom van de huidige dag, met al zijn hebbelijkheden.
Maar zonder iets te zeggen. Hier en daar zwerft een toespeling rond welke idee had
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kunnen worden. Zij blijft vage allusie. Zonder vorm hoewel vormelijk. Zonder
continuïteit. Een rits eindjes zonder begin of vervolg. Scherven, snippers. Overal
gaten, gapingen, hiaten, ook waar een zekere lyrischheid geprobeerd wordt. Soms
een curieuze desolatie in de sonoriteit. Maar nergens aan vast te knopen. De
doelloosheid, de onbetrekkelijkheid, de onbelangrijkheid als princiep. Een enorme
monotonie als resultaat. Knap werk onder deze gezichtshoek. Wat echter moet men
daarmee doen? Wie heeft daar wat aan, behalve de dirigent die dat zorgvuldig uitpluist
en ineenpuzzelt? Is het orkest niet een te duur apparaat voor zo weinig rendement,
en terwijl er op Donemus verscheidene nieuwe Hollandse symphonieën onuitgevoerd
liggen te wachten?
Muziek is de onzekerste, de onveiligste van alle kunsten, omdat de organen waarmee
de mens haar vertolkt de gevoeligste en de kwetsbaarste zijn van alle instrumenten.
Ik hoorde Diepenbrock's Electra-suite op de plaat die Van Otterloo ervan maakte
voor Philips en zij klonk mij in elk opzicht onovertrefbaar perfect. Ik hoorde dezelfde
compositie op het ‘volksconcert’ van Zaterdag en slechts enkele fragmenten
beantwoordden aan de hoge dunk welke de plaat mij inprentte van dirigent en orkest.
Het was die avond zó, dat ik mij moest afvragen of Van Otterloo wel ooit de tekst
gelezen had der ‘herkennings-scène’. Want een sentiment als ‘innerlijke jubel’ kan
op ontelbare wijzen geïntoneerd worden en Van Otterloo koos juist de minst geschikte.
Iedereen vertelde mij dat de uitvoering van de volgende Zondag, die ik per ongeluk
miste, geheel overeenstemmend was met het dramatisch gegeven. Welk een misère
om criticus te zijn! Welk een onaanvechtbaar bewijs ook verschaft alleen die ene
scène reeds voor de expressieve vermogens der muziek!
Bij dit gouden jubileum van het Haags orkest zou ik willen wensen dat voor de
naaste toekomst een overmaat van lasten en plichten worde afgewenteld van de leider
en zijn medewerkers, en dat daden van waardering de woorden van bewondering
zullen bevestigen.

Gebruik en misbruik van Bach
Nog geen vijftig jaar geleden was ‘Die Kunst der Fuge’, het laatste werk van Bach,
totaal onbekend aan het gewone publiek, voor de doorsnee-musicus een buitenissig
monument van historische geleerdheid dat men slechts bij name hoefde te kennen,
en voor tien of twintig zeer gespecialiseerde vaklieden, verspreid over heel Europa,
een ondoordringbaar raadsel waarvoor zij evenveel schrik hadden als ontzag, waarvan
men niet begreep hoe het kon bestaan, gratis pro Deo, en dat door niemand ooit zou
worden opgehelderd. De gril, de manie van een in excentriciteiten gevallen genie.
Gedurende de anderhalve eeuw dat die 21 stukken er waren, werden zij
waarschijnlijk geen enkele keer uitgevoerd. Zeker niet in 't openbaar. Zij golden
trouwens voor onspeelbaar. Bach had zelfs het instrument niet aangeduid waarvoor
hij ze schreef en uit geen enkele bijzonderheid kon worden afgeleid waarop hij al
schrijvende gedoeld had. Hij gaf ze ook geen titel. Na zijn dood werd de titel
verzonnen door zijn zoons, en maar ten dele nauwkeurig, omdat niet alle stukken
behoren tot het genre fuga. Het zou juister geweest zijn, die reeks composities ‘De
Kunst van het Contrapunt’ te noemen.
Zij gingen Bach bijzonder ter harte, wat opgemaakt kan worden uit het
merkwaardige feit dat hij, hoewel lijdend aan de zware oogziekte, waaraan hij sterven
zou, 's middags in koper graveerde, nadat hij 's morgens gecomponeerd had. Deze
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vreemde bezetenheid is waarschijnlijk de enige oorzaak dat Fuga XV onvoltooid
bleef steken bij de opperste aandrijving van haar vaart. Om het werk niet zonder slot
te laten, hebben de uitgevers der eerste editie van 1752 het koraal ‘Wenn wir in
höchsten Nöthen sein’ toegevoegd, dat Bach een paar dagen vóór zijn dood (28 Juli
1750), en geheel blind, gedicteerd heeft aan zijn leerling en schoonzoon Joh. Christoph
Altnikol, die een jaar tevoren getrouwd was met zijn dochter Elisabeth Juliane
Friederike. Doch dit koraal (daar geplaatst op de woorden ‘Vor Deinen Thron tret'
ich hiermit’) heeft niet het geringste organische verband met het plan van Die Kunst
der Fuge, en ongetwijfeld werd het door Bach veeleer gedacht als pieus besluit van
zijn leven dan als bekroning van het werk waaraan hij in de lente en de zomer van
zijn sterfjaar arbeidde zolang hij kon.
Deze veelvoudige, hardnekkige meditatie over een en hetzelfde eenvoudige
onderwerp, dat met de allerhoogste intellectuele en psychische energie, met een
onuitputtelijke fantasie door de componist is behandeld en belicht, rustte tot 1927 in
het sprookjesachtig geheim van haar ongenaakbare eenzaamheid. Zoals de schone
slaapster in het bos werd zij toen gewekt. Een jonge Zwitser, Wolfgang Graeser,
componist van beroep, haalde 't in zijn hoofd om Die Kunst der Fuge voor Orkest te
zetten en kreeg zijn arrangement uitgevoerd te Leipzig, Bach-stad bij uitnemendheid.
De mensen die zich voor muziek interesseerden, keken op alsof zij een signaal
ontvingen dat zij sinds lang verwachtten. Een graf ging open en zijn verborgen
schatten kwamen te voorschijn. Een zweem van mysterie ontbrak niet. Graeser,
plotseling beroemd, en een Hamletiaanse prins misschien, verliet vrijwillig deze
aarde. Had de kunstvaardigheid van Bach hem dusdanig getroffen, dat hij van verdere
persoonlijke pogingen afzag? Men kon zich dat zo denken.
Maar een stoot was gegeven, een zonderlinge stoot. De diepzinnigste,
ontoegankelijkste compositie die ooit geschreven is, werd actueel. Iedereen wilde
haar horen. Iedereen ook wilde zich er aan meten. Spoedig was men niet meer tevreden
met Graesers bewerking en meende men het beter te kunnen. Overal ontstonden
nieuwe arrangementen alsof Die Kunst der Fuge de charmes had van de Boléro van
Ravel. In Engeland gaf Boyd Neel zijn versie en zijn visie, in Duitsland Husmann,
in Holland Anthon van der Horst en na hem Bertus van Lier. Het heeft geen nut ze
allen op te sommen. Intussen bevorderden allen tezamen Bachs meesterlijkste en
singulierste schepping tot zulke roem, dat Wolfgang von Karajan haar zette voor
drie portatieve orgels en met drie lang niet gemakkelijk te versjouwen
pijpen-instrumenten plus drie organisten (waarbij hijzelf) een rondreis onderneemt
over de wereld, om niets anders te spelen dan die raadselachtige Kunst der Fuge!
Wie even bedenkt hoe overtuigend Gustav Leonhardt hier in 1951 bewees dat zij
uitvoerbaar (en verstaanbaar) is op een enkele clavecimbel, of wie bedenkt dat Bachs
muzikale testimonium intellectueel ongeveer op het peil staat van een wiskundige
vergelijking in de derde graad, en psychisch op het peil van Mathis Nithard de Schilder
(synthese van realisme en mysticisme) zal niet nalaten von Karajans voornemen te
verwelkomen met evenveel twijfel als ironische voldoening. Hoe dan ook, wijs of
dwaas, het hele geval en de eindelijke triomf van de uitzonderlijkste schoonheid zou
kunnen dienen tot commentaar bij een vers van Adwaïta, die zei, dat voor Brahma
geen electron ooit zoek raakt in zijn Heelal.
De drie organisten met hun drie orgels in een décor van palmen waren een avond te
bezichtigen en te horen op het podium van het Concertgebouw in een meer dan half
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gevulde zaal. Uit Luzern, Wenen, Milaan en München had de leider der toernee (die
eveneens Amerika zal aandoen) zeer loffelijke critieken meegebracht, welke een rest
van mogelijke achterdocht of vooroordeel verminderden tot een minimum. Aangezien
Bach de eventuele vertolker zijner partituur onbeperkte vrijheid vergunt betreffende
de keuze van instrument of instrumenten, is er in beginsel niets tegen om die Kunst
der Fuge voor te dragen op drie orgels, want buiten kijf bieden drie meer kansen dan
één, zelfs al zou het een rij klavieren hebben en pedaal.
Het eigenlijke probleem immers dat door dit werk aan de vertolker ter oplossing
wordt gegeven, ligt in de eis van absolute duidelijkheid welke de componist bij zijn
arbeid als vanzelfsprekendheid gesteld heeft. Primo: duidelijkheid in de lineaire
tekening van elke melodie welke aan het stemmenweefsel meedoet. Secondo:
duidelijkheid in de expressie van elke der stemmen die een melodisch of rhythmisch
karakter hebben.
Wegens de vele kruisingen welke Bach in Die Kunst der Fuge de stemmen laat
maken, en ook omdat hij herhaaldelijk verschillende thema's tegelijk laat optreden
in elkaars onmiddellijke nabijheid, is die eis van absolute duidelijkheid zelfs op het
grootste orgel niet vervulbaar. Zeer gemakkelijk daarentegen op drie, nog
gemakkelijker op vier, en omdat de meeste stukken van Die Kunst der Fuge
vierstemmig zijn gecomponeerd, zou men terecht mogen vragen waarom Wolfgang
von Karajan het aantal orgels bepaalde tot drie.
Maar tijdens de ganse uitvoering bleek het dat duidelijkheid, evenwicht, nauwkeurige
verhouding tussen de stemmen, ja zelfs nauwkeurige ligging der diverse stemmen
kwesties zijn om welke Karajan zich niet het minst bekommert, of wel meningen
daaromtrent koestert die dwars indruisen tegen de wetten van het contrapunt welke
Bach beschouwde als verplichtend. Met een onthutsende eigendunkelijkheid heeft
Karajan zijn stemmen verdubbeld met haar octaaf, beurtelings in de laagte en in de
hoogte, soms in beide tegelijk, en hier in de bas, ginds in alt, tenor of sopraan, dikwijls
in verscheidene tezamen. De koppigheid waarmee dit gebeurde kan niet zachter
gekenmerkt worden dan met de termen absurd, barbaars en onwetend. Op menige
plaats had men moeite het origineel te herkennen. Het hele compositorisch systeem
van Bach, geconstrueerd als een klinkend planetarium waarin elke stem haar vaste
en eigen banen volgt, was ontwricht, verbogen, dooreengehutseld, ondersteboven
gekanteld, scheef getrokken en ontaard tot een chaos zonder zin. Het is bijna
verbijsterend Die Kunst der Fuge te horen vertolken door iemand die van haar wezen
letterlijk niets begrijpt. Waar zijn wij aan toe in de muziek wanneer geconstateerd
moet worden dat de onzinnige karikatuur van een meesterwerk (als in een lachspiegel)
door elkeen gepermitteerd wordt met ongelofelijk en geduldig goedvinden?
Van de eis der expressie heeft Karajan nog niet het flauwst vermoeden, wat
misschien vergefelijk is omdat tot heden de meeste musici zich blijven afvragen of
Die Kunst der Fuge geschreven is door een superieure schoolmeester of door een
geniaal kunstenaar, en of deze noten op papier ook een geest en ziel bevatten die
werkend waren en wederom werkend willen worden. Zou het baten als ik beproefde
ons te bevrijden van zulk een ongerijmde en overbodige onzekerheid?
Bach, het einde zijner dagen voelend naderen, heeft zich geresumeerd in een serie
zelfportretten. Hij zocht niets nieuws meer. Die Kunst der Fuge behelst niets nieuws.
Zij is een terugblik naar de eeuwen die achter hem lagen en naar de geschiedenis
van zijn innerlijke leven. Bach herdacht zich hoe hij geweest was. Verwachtend en
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ondernemend in Fuga I. Feestelijk gemarkeerd en joyeus in Fuga II. Lyrisch,
contemplatief, gepassionneerd in III, V en XIV. Zwierig, chevaleresk in VI en VII.
Stormachtig actief, stoutmoedig in IX. Gepassionneerd onrustig in XI. Opgewekt,
vrolijk, jolig, rumoerig in IV. Weids, statig, plechtig in XII en XIII. Zoekend-dolend
in VIII en X. Zelfverloren in Canon I. Speels, elfachtig in Canon II; wervelend
opgejaagd in Canon III. Tragisch bewogen in Canon IV. De humor, het grote lachen
in de beide fuga's voor twee klavieren. De imposante, onwankelbare conclusie en de
imperatieve signatuur in Fuga XV, die hij niet voltooide.
Er zou een boek geschreven moeten worden en kunnen worden waar iemand van
elk der nummers uit Die Kunst der Fuge de psychische, de expressieve intenties en
factoren analytisch doorvorst. Niet om de vertolkers te leren of voor te schrijven hoe
zij het moeten doen. Maar om hun de weg en de richting te wijzen hoe iets gedaan
zou kunnen en moeten worden.
De tijd en de mensen zijn daarvoor rijp, ondanks de schijn.

Het Belgisch Orkest
Toen Ravel de tien pianostukken orkestreerde welke Moessorgsky maakte op tien
schilderijen van een gestorven vriend, deed hij precies het enigszins paradoxale werk
van iemand wie het zou lukken om een reeks tekeningen van Goya of van Rembrandt
dermate volmaakt te transformeren in levensgrote en levenswaar gekleurde doeken,
dat de beste kenners geen verschil kunnen aanwijzen tussen de stukken uit het ene
atelier en het andere. De verwisseling van persoonlijkheid werd onnaspeurbaar. De
assimilatie is compleet en intrinsiek. En wanneer men na een orkestrale uitvoering
der Tableaux d'une Exposition spontaan uitroept: ‘Wat een reusachtig orkestreerder
is die Ravel geweest!’, wanneer men de vergrote copie even geniaal vindt in haar
voltooidheid als het origineel, dan kan men er zeker van zijn dat de vertolking
adaequaat was met de geest van beide phenomenale artisten, de Rus en de Fransman.
Zo gebeurde mij dat na het tweede concert van het Symphonie-Orkest der Belgische
Radio. Geheel gemagnetiseerd door een viervoudige bewondering had ik lust om
ieder en allen te roemen, te prijzen, te loven, te danken, de componist, zijn fantastisch
intuïtieve bewerker, de zinrijke dirigent en elk der uitstekende instrumentalisten.
Hun gezamenlijke verrichting had de draagkracht van een manifest, van een afdoende
demonstratie tegen alle gebazel over het muzikale en het buitenmuzikale, over wat
muziek kan en wat zij niet kan. Hier, in deze Tableaux schildert zij, beeldt zij,
beschrijft zij, verhaalt zij, overredend, indrukwekkend, boeiend, aangrijpend, en,
vitaliserend met positieve ontroering. Dat is onbetwijfelbaar omdat iedereen het
ervaart als proef op de som. Er bestaat zelfs geen probleem meer, zo probaat is de
afrekening met een bekrompen theorie. De titels der taferelen kunnen gemist worden,
zo plastisch tastbaar tekent de klank. Men ziet de bizarre Gnoom buitelen in een
spokig licht. Men ziet het oude kasteel en de schim van een neuriënd verliefde. Men
ziet een tuin met spelende, kibbelende kinderen, een sjokkende ossenwagen en zijn
luidkeels zingende voerman, de dans der kuikens, de trotse en de jammerende Jood,
de roezemoezige markt, de Catacomben, de dialoog met een dode in een dode taal,
het heksenhok op kippenpoten en de hoge poort van Kiëv. Men ziet die dingen niet
enkel in hun gestalte, men voelt ze ook in hun levend aura, in hun vibrerende
wezenheid, hun binnenste zijn.
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Dit soort van magisch realisme ligt Franz André merkwaardig goed. Omdat het overal
is, naar gelang men de dingen bekijkt, had ik het overal willen hebben. Zeker in La
Valse. Zeker in Ravels Pianoconcert. Eventjes een vluchtige blik op de noten, die is
als de lichte aanraking met een toverstaf. Eventjes een vleug van herinnering rondom
een melodie. Herinnering aan wat? Ik weet het wel. Het is niet definieerbaar. Doch
alle negen Muzen, volgens de fabel, waren dochters van moeder Herinnering
(Mnemosyne) en vader Zeus. De muziek, die zo weinig reëels heeft, die niets anders
is dan hiëroglyphisch schrift, kan haar het minst missen van alle kunsten. Zonder
een kleine oogopslag naar de verte (achterwaarts of voorwaarts), naar een diepte
(omhoog of omlaag), zonder dat mysterieuze, onbeschrijfelijke gebaar van
verstandhouding, van medeplichtigheid, valt zij uiteen als droog zand of verstart zij
tot keiharde steen, en wij merken dan niets meer dan een dirigent die koelbloedig en
zeer knap de maat slaat voor een buitengewoon mooi en exact reagerend orkest,
precies gelijk wij een dans of een geanimeerd gesprek zien op een afstand, door
verlichte vensters, zonder te horen wat die mensen daar intiem beweegt.
Het is nergens treuriger te beseffen wat ontbreekt dan bij zulk een virtueel volmaakt
orkest. De violen hebben een royale en tevens fijne streek, een mild glanzende,
strelende toon in alle schakeringen. De hoorns zijn zeldzaam helder, zeer secuur in
de moeilijkste intonaties, en van een zangerige vlugheid, behendigheid die mij
verbaasd heeft. Als in het vers van Verlaine: om hen te paren aan de fluiten, koel als
de zomeravond waar nog warmte hangt van de dag. De hobo's en de clarinetten, juist
genoeg gekruid en schalmeiend, elk in hun timbre, en met een lenigheid alsof het
vanzelf gaat. De fagotten teer van tint, niet te compact, en veelvoudig van expressie.
De trompetten en bazuinen zoals men ze het liefst heeft, penetrant, schetterend,
schaterend, maar toch met een klaarheid van kristal in de kleur, en van een wonderlijke
rapheid. De pauken en trommen zeer rhythmisch, maar ook elastisch, fors in het
geweld, maar zonder excessen. Nooit te veel en nooit te weinig. Een orkest dat de
lastigste partituren aan kan met gemak. Een orkest om wonderen mee te doen. Te
bedenken dat Bach, Mozart, Beethoven, en ook nog Berlioz de hemel op hun knieën
zouden hebben gedankt als zij zulk een gekend hadden en ervoor mochten
componeren!
Doch wat doet Bela Bartok daarmee in zijn suite uit de pantomime van de
Wonderbaarlijke Mandarijn? Een stortregen van lawaaiig geluid dat op zijn plaats
gestrand is, en niet vooruit kan noch achteruit. Elke inval is stationnair, bladzijden
lang. Telkens schijnt er iets te beginnen en telkens verstijft het in mobiele immobiliteit
van een draaiende machine. Motorisch, ja. Maar de motoriek van een home-trainer.
Men komt er geen duim verder mee. Ondanks de chromatiek en ondanks de
dissonanten tonaal als een sonatine van Kuhlau. Een verzameling geluiden en geluidjes
om kinderen mee te amuseren of kinderen mee bang te maken als met de boeman.
Afgewisseld door eindeloze en monotone solo's der clarinet om een juffrouw voor
te stellen die in een rovershuis de voorbijgangers lokt. Dat moet sensueel verbeelden.
Misschien is het dat op het toneel, wat zal afhangen van de juffrouw. Maar in de
muziek is het koud en vervelend als een etude. De gebruikelijke en meest afgezaagde
symmetrie in de constructie. De weke passages zijn afgestemd op het coloriet van
Debussy, de harde passages gecalqueerd op de Sacre van Strawinsky. Het sluit in de
trant van alle potpourri-finales, met het gewone drafje, - van de Mandarijn die de
juffrouw pakken wil. Handig bewerkstelligd. Vernuftig. Virtuoos. En de rest. Maar
altijd da-capo-techniek. Veel lef en branie. Dat dateert uit een tijd (1918) toen het
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plotseling actueel werd om modern te zijn, zelfs bij de volgelingen van Brahms en
Reger. Een aantal musici, van hetzelfde kaliber, stellen deze muziek nog voor als
onbegrepen en miskend. Natuurlijk. Zij zal dat altijd blijven. Waarom? Eenvoudig
omdat er niets te begrijpen, niets te kennen valt. Het publiek heeft gelijk wanneer
het daarboven een repertoire-symphonie prefereert.
En wat doet David van de Woestijne met dat splendide orkest in zijn cantate voor
sopraan, getiteld La belle cordière, op vijf prachtige sonnetten van Louise Labé
(1522-1566), de brandendste en openhartigste van alle dichteressen die ooit waren?
Hij begint met een onmatig gerekt voorspel op korte motiefjes, rafeltjes, scheutjes,
aanloopjes van een paar noten, achter elkaar tollend, heen en weer zeulend van het
ene instrument naar het andere, nooit af, als iemand die brabbelt, zich in zijn woorden
verslikt, te midden van elk zinnetje blijft steken, maar de kluts niet kwijtraakt, nee,
te drommel niet, en maar voortpraat om nog eens te proberen of het ten slotte zal
willen. De tonaliteit is kaal, de kleur grauw en schraal, het rhythme dor en uniform.
Als de armste organist van een dorpskerkje wat preludeert op de toetsen vindt hij
nog meer en iets beters. Dat duurt, dat drenst maar voort, in zijn hobbelgangetje.
Men zit daar verbouwereerd naar te luisteren. Wat kunnen al die op elkaar lijkende
flardjes uitstaande hebben met die gepassionneerde poëzie, of met het leven ener
amoureuze, langoureuze vrouw? Niets, absoluut niets. Wanneer de tekst inzet is men
totaal verkriegeld en verschrompeld. Misschien zou al die bezige vlijt minder
gehinderd hebben wanneer uit de droge hakkelingen ten laatste enige melodie ware
opgebloeid. Maar als eindelijk de zang inzet wordt de muziek wel enigszins
gebondener, beschouwelijker, doch zij blijft zonder volumen, zonder profiel, zonder
directheid van contact. De manier waarop de componist zijn magnifieke tekst heeft
bevat en verwerkt is zeer discutabel. Een gewrongen declamatie en de menigmaal
hoog gelegen stem maken de verstaanbaarheid der woorden dusdanig onzeker dat
wie de draad der verzen verliest hem niet meer terugvindt. De muziek heeft niet
substantie genoeg om deze eclipsen van de poëzie te vergoeden. Het spreekt vanzelf
dat er enkele passages voorkomen, waar de hoorder even een verwachting voelt
opschemeren, want de auteur is niet zonder talent. Het materiaal echter wordt te
schaars hernieuwd, te spaarzaam gevarieerd in verhouding tot de lengte, de
tussenspelen brengen te weinig verscheidenheid in de schijnbare wisseling, en het
berustende slot, ofschoon bekorend in zijn diaphane rankheid, kan niet meer verzoenen
met al wat heeft teleurgesteld. Die berusting trouwens is in tegenspraak met de
begerende, vurige tekst.
De Serenade van Michal Spisak (eerste prijs van het Concours Reine Elisabeth) gaf
het orkest verreweg de beste kansen tot ontplooiing van de vele collectieve en
individuele voortreffelijkheden welke het bezit als ensemble en als vereniging van
concerterende solisten. De vier nummers der compositie van de gefranciseerde Pool
zijn geschreven in de cosmopolitische stijl die zich tussen 1925-1940 geleidelijk
ontwikkelde uit de klassieke elementen en de moderne tournure van de latere
Strawinsky, vermengd met invloeden van Bartok en Prokofjev, tezamen typerend
voor hetgeen de historici van deze periode ‘de school van Nadia Boulanger’ zullen
noemen. De inventie van Spisak is een beetje karig en heeft het gebrek dat men
ontmoet bij het merendeel zijner medeleerlingen die over de ganse wereld
uitzwermden: hij heeft niet het vermogen der continuïteit in een psychologische
gedachtengang. Het gekozen motief (meestal vrij neutraal), hetzij schertsend, hetzij
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elegisch of wat anders, komt niet consequent tot actie en vloeit even weinig
consequent terug of voort tot een bestemming. Men zou elk der vier nummers kunnen
verwijten dat zij geen besluit hebben, en onbeëindigd blijven omdat geen interieure
noodzaak hun een richting aanwijst. Compositioneel bekeken is de techniek
uitmuntend, maar te bekend, niet geschraagd door een karakteriseerbare
persoonlijkheid en daarom van betrekkelijk vluchtig belang.
Het heeft me gespeten bij de vertolking der Symphonie van Franck en het
Pianoconcert van Ravel slechts ambachtelijke routine-kwaliteiten te kunnen
constateren. Ik weet ook niet waarom de Belgen hun landgenoot Grétry uitvoeren in
een arrangement en niet in het origineel, wat veel nuttiger geweest ware. Doch al
verleende het orkest niet steeds de aesthetische indrukken die in zijn bereik liggen,
van een musicographisch standpunt beschouwd behoren de drie concerten tot de
evenementen waarvan men met erkentelijkheid gewaagt omdat zij interesseerden
wegens de risico's van hun programma. En nog van het aesthetische gesproken: de
sensitieve, geraffineerde begeleiding der aria's van Mozart (voornamelijk die der
contessa uit het laatste bedrijf van Figaro, met het juiste verlangen gezongen door
Suzanne Danco) zal ons voortaan vergezellen als een dierbare en duurzame
herinnering.

De opera Mignon
Het is een oude geschiedenis die men vroeger las in tientallen romans, en die weer
nieuw wordt, en warempel ontroert, omdat zij zo uit de mode raakte dat men haar
compleet vergat. De vertelling van het verdwaalde kind, opgegroeid bij Zigeuners,
met wie het al dansend de wereld rondtrekt, tot het op een mooie dag de verloren
paradijzen hervindt, waarnaar het altijd weemoedig heeft gehunkerd. Nu gebeuren
zulke verhalen anders. Maar in de dagen van de jonge Goethe moet er een voldoende
graad van waarschijnlijkheid hebben gelegen in de vergrijsde, half-wijze liedjeszanger,
die het meisje vergezelt en door verschillende schokken zijn geheugen terugkrijgt,
zijn kasteel en zijn dochter; genoeg waarschijnlijkheid in het meisje, dat onder een
troep reizende komedianten tegelijk een medeminnares ontmoet en een bevrijder aan
wie zij zich vastklampt omdat zij plotseling voor hem ontvlamt. Daarna kan zij
sterven van geluk, of er van leven. Beide oplossingen zijn psychologisch aanvaardbaar,
Ambroise Thomas, de componist van Mignon, koos ze allebei. Voor de Fransen een
vreugdig, voor de Duitsers een droevig einde. Hij mocht zich dat veroorloven. Hij
was geboren te Metz, in 1811, op de historische scheidslijn, niet ver van de provincie
waar Mignon speelt, in de Elzas.
Hij werd 85 jaar, waarvan hij er ruim 60 doorbracht met het schrijven van opera's,
missen, cantates en overige zaken die toenmaals behoorden tot het dagelijks
arbeidsveld van de componist. Zij werden even regelmatig opgevoerd als afgevoerd,
en bezorgden hun maker de hoogste onderscheidingen en de hoogste waardigheden
in de officiële muziek van het Tweede Keizerrijk en de Derde Republiek. Wat er
onder deze enorme productie misschien nog deugt, zou enkel achterhaald kunnen
worden door een studie en nasporingen, die tegenwoordig niemand meer kan
ondernemen, wegens gebrek aan tijd of geld. Slechts twee zijner opera's verwierven
en behielden een universele vermaardheid: Mignon die dateert van 1866, en Hamlet,
van 1868.
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De Duitsers, altijd een greintje jaloers wijl de Franse componisten (Berlioz,
Gounod, Thomas, Massenet) het muzikale sap dat er schuilt in de grote motieven
van Goethe beter wisten te destilleren en te transformeren tot adaequate werken dan
Goethe's eigen landgenoten, beweren sinds lang dat het succes van Mignon meer te
danken is aan het onderwerp dan aan de muziek. Dat valt nog te bezien. Een beroemd
gegeven levert volstrekt niet automatisch een bruikbare opera. Wanneer een der
‘nummers’ van die opera (‘Connais-tu le pays où fleurit l'oranger?’) gedurende een
kleine eeuw blijft doorzingen in het onderbewustzijn van alle mensen, en heden nog
even sterk pakt, even zuiver doet trillen als voorheen, dan wordt het een tamelijk
beuzelachtige toeleg om de componist zijn verdienste te ontzeggen. En inderdaad,
uit een louter muzikale gezichtshoek beoordeeld, staat Ambroise Thomas vlak naast
de beste Gounod en de beste Bizet. Zijn orkestrale palet is niet minder kleurrijk dan
het hunne, zijn techniek niet minder consciëntieus, zijn vondsten niet minder treffend
en valabel. Waarom alleen in Mignon, alleen in Hamlet? Niemand kan die vraag
beantwoorden.
Laten wij de fortuin prijzen welke deze stukken spaarde. Met Mignon is vandaag
nog iets te beginnen waarover Goethe zelf niet zal klagen, want wellicht heeft de een
of de ander weer een ogenblik gebladerd in ‘Wilhelm Meisters Lehrjahre’. Hebt gij
gemerkt dat het daar nooit regent? En dat er niets van overbleef dan een mysterieus
lokkend, een beetje schrijnend, een bijna verwijtend parfum?
Van wege de omstandigheden welke haar natuur beïnvloeden, is Mignon ongetwijfeld
een der gecompliceerdste figuren van de hele litteratuur: een door het fatum displaced
person, een onbeschermd wezen dat nergens heul vindt, dat door haar meester
voortgedreven wordt met een stok, dat nochtans in haar binnenste onbegrensde
mogelijkheden bewaart van het naïefste en tederste vertrouwen, van de zaligste
verwachting, maar schuw en hulpeloos samenkrimpt, in haar smartelijkheid terugzinkt
bij de geringste verstoring van haar droom.
Er moeten over het huidige Europa tienduizenden van zulke ontwrichte zieltjes
ronddolen, eermaals belichaming ener dichterlijke ziening, heden ontelbare
werkelijkheid, en het is misschien de instinctieve gewaarwording van een waarheid
in de verbeelding wat ons ontvankelijker maakt dan ooit voor Mignon. Maar deze
receptiviteit vermindert geenszins de zwarigheden der vertolking. Integendeel, omdat
wij Mignon leerden kennen, niet als romantisch verhaal, doch als rechtstreekse
ervaring, kunnen wij elk harer verschijningen toetsen aan een gestalte. Nimmer
hebben wij zo goed geweten hoe echt zij zijn kan, en het eerste wat wij hier van een
vertolkster zullen vragen is haar echtheid.
Aan die strikte eis heeft Cora Canne Meijer voldaan. Menig toeschouwer moet
verwonderd gezocht hebben naar de reden waarom zij aangreep, waarom zij boeide,
waarom zij emotionneerde telkens als zij op het toneel verscheen. Ik geloof dat dit
kwam door haar gelijkenis met een realiteit welke iedereen min of meer helder
gevoeld heeft. Een moderne, eigentijdse realiteit waarin niets haar belemmerde,
waarin niets afstak, noch de achttiende-eeuwse omgeving, noch de kleding, noch de
gezongen tekst, noch de muziek. O, het onthutste mijzelf haar zo harmonisch sluitend
te zien, zo gemotiveerd, zo treffend, in elke houding, in elk gebaar, in elke toon, in
elke stembuiging, in elke klank ook van het orkest, even oncritiseerbaar in de
verstandelijke als in de intuïtieve opvatting harer rol. Men kon haar analyseren tot
in het kleinste détail, want alles was gewikt en gewogen. Maar ook in de meest
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tegenstrijdige gemoedsgesteltenissen en bij het prachtigste zingen, was alles
levenswaarachtig en zonder omwegen recht uit een hart. Ieder die heeft bijgedragen
tot de vorming, tot de voltooiing van deze jonge, zeldzaam begaafde kunstenares,
mag met volstrekte tevredenheid terugdenken aan het verworven resultaat.
Te zamen met Cora Canne Meijer schraagde Louise de Vries de voorstelling als
Philine grande coquette, die met haar onbesuisde galanterieën de passie doorkruist
waarmee de berooide Mignon zich hecht aan haar bevrijder. Gedurende de lange
retraite welke Louise de Vries is opgelegd geworden, heeft zij kranig gestudeerd.
Men zou dit kunnen afleiden uit de radicale verdwijning van enkele onvolmaaktheden
(een te spitse intonatie, een te ver gedreven mechanisering der voordracht) die mij
vroeger soms belet hebben haar stem en haar kunst te bewonderen zonder voorbehoud.
Van enige restrictie behoefde bij deze Philine geen sprake meer te zijn. Sinds
verscheidene jaren hoorden wij hier geen coloratuur-sopraan, die haar partij en haar
rol zo brillant, welluidend en muzikaal beheerst. Even eminent als comédienne is
Louise de Vries thans als zangeres.
Het stuk leed niet geringe schade omdat beide tegenspeelsters de mannen verre
overtroffen. Chris Reumer (Wilhelm Meister) acteerde en zong te druk, te hortend,
te veel staccato. Pas in het laatste bedrijf geraakte hij tot de rust en het legato die een
lyrische tenor kenmerken. Ook Jan Voogt (Laerte) was te springerig, te geagiteerd,
wat hem verhinderde stem te geven. Chris Taverne (Frédérick) verviel in dezelfde
fout en overdreef de oppervlakkigheid van zijn personage. De zigeuner van Gee
Smith was pittoresk en vocaal naar wens. Aan Gerard Groot, die bas is, had men per
vergissing de rol toebedeeld van Lothario (de harpenaar) welke staat geschreven
voor lyrische bariton, waardoor hij een menigte noten niet kon halen. Bovendien had
men hem toegetakeld als een mummelende, aftandse, half-idiote grijsaard. Dergelijke
misgrepen doen mij weer grondig twijfelen aan de competentie van de leiding der
N.O. Van de regisseur Cees Laseur kreeg ik de impressie dat hij zonder moeite
uitstekend werk zou schaffen, wanneer de tijd hem was gegund. Waarom laat hij de
maan schitteren als een zon in Juli, en waarom zet hij daarbij nog een brandende
lantaarn midden op een tafel? Dat zijn zo van die raadsels....
Tegen de décors en costumes van Wim Vasseur, te kust en te keur, zou ik geen
bezwaar hebben, als hij Wilhelm Meister een beetje minder karig had begiftigd. Het
ballet (anoniem) was anders aangekleed dan bij vorige gelegenheden doch overigens
bespeurde men nog geen variatie. De koren hebben hun goede faam gehandhaafd.
Het zes-stemmige a-capella-koor achter de schermen (spelevarende vissers en
landslieden van het Garda-meer) waarmee het derde bedrijf begint, (een juweel van
klank) ging totaal verloren en niets kwam ervan terecht, omdat men de afstand
verkeerd had berekend zonder hem te controleren. Het orkest, onder sensitieve en
nauwgezette directie van Eugène Bigot (een beproefd veteraan, wiens genegenheid
voor deze muziek getint bleef met warmte) heeft voortreffelijk begeleid. Speciaal
mogen worden geciteerd de harp, de clarinet, en de fluit.
Rondom de centraal-figuren van Mignon en Philine had men iets kunnen stileren
in de manier van Watteau. Het is jammer dat men daarvoor niet het geduld bezat,
misschien ook niet de neiging, het begrip, het respect. Desondanks heb ik de
voorstelling gevolgd met groot genoegen. Ik houd Mignon voor een meesterwerk en
deel daaromtrent (evenals in veel andere opzichten) de mening van het gewone, het
buitengewone volk. Ware dit niet zo dan zou ik 99 pct van de beroemde dingen der
laatste twee eeuwen moeten schrappen.
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Een volmaakt kwartet
Misschien enkel in de oorlog, op sommige huisconcerten, heeft men zo sterk en zo
doorlopend contact gevoeld tussen de hoorders en de uitvoerders als Zaterdagavond
bij de uitvoering van Het Hollands Strijkkwartet.
De moderne romanschrijvers plaatsen dikwijls het thema der menselijke
eenzaamheid in het dagelijks perspectief van alles wat wij ondernemen, en geven
aan het gestelde probleem altijd een grondslag die het tevens onvermijdelijk maakt
en onoplosbaar. Wat de evasie was voor de generatie van 1920 (vlucht uit het heden,
vlucht uit het verleden) werd de alleenheid (nous sommes tellement seuls!) voor haar
opvolgers van 1940. Ondanks talrijke en vernuftige communicatie-middelen, die
reiken tot aan de uiteinders van de cosmos, zitten wij opgesloten in onze eigen huid,
ondoordringbaar voor een ander, ontoegankelijk voor onszelf, elkeen met het besef
van zijn onuitsprekelijkheid, zijn onverstaanbaarheid, zijn verlatenheid in een
krioelende leegte, waar wij gedoemd schijnen, om nimmer verder te zullen komen
dan de diagnose ener onverhelpelijke kwaal. ‘Er zou een wetenschap gesticht moeten
worden, die zich wijdt aan de studie van de menselijke verhoudingen: over de
nadering, de mijding, de raking, de samenspraak, de bewegingen van het lichaam en
zijn ledematen, - een wetenschap der eenzaamheid van de mens, en daardoor
wetenschap van de mens zelf, hetgeen de reden is waarom zij nog niemand verlokt
heeft.’ Toevallig las ik dit diezelfde avond, na het concert, bij een nieuw Frans auteur,
Jean Reverzy, een medicus, voor wie deze kwestie de kern vormde van zijn denken.
Hier, tijdens die uitvoering van Het Hollands Strijkkwartet, was dat knagend probleem
opgelost, ja geannuleerd, vanaf de eerste tonen welke uit de vier instrumenten klonken.
Ieder en alles kreeg terstond, en om zo te zeggen werktuiglijk, een ander wezen, alsof
men ergens op een knop had gedrukt die een magnetische kracht inschakelde waarmee
de dingen en de mensen plotseling werden afgestemd op gelijke golf. Het isolement
was doorbroken. Opeens bevond men zich met het omringende in een verbond van
vriendelijke vertrouwelijkheid, van genegenheid, van onbetwijfelbare eensgezindheid,
van feeërieke intimiteit alsof men elkander sedert meer dan duizend jaren tot
wederkerige vreugde en voldoening had gekend, en ook de vier spelers. Men zag het
in elkanders verlevendigde ogen. Zij deden lange, vloeiende verhalen, zoals wanneer
men praat tot zichzelf, zonder te letten op punten, komma's of volgorde, heel
eenvoudig in een amicale innigheid. Bepaalde gedachten zweefden niet over en weer.
Niets dan een vonkende radiatie van onderlinge affiniteit, die ieder en alles omstraalde
met een onzichtbare nimbus, en het helder-diepe erkennen dat men vertoeft in een
veilig welbehagen van onafzienbare duur, waar de mogelijkheid van onderbreking
was opgeheven. Men vergat dat er stoornis zou kunnen bestaan. Toen tijdens het
kwartet van Franck de partij der violoncel van haar lessenaar viel, en niet vlug genoeg
kon worden opgeraapt, zodat het stuk overnieuw moest beginnen, wat catastrofaal
had kunnen zijn, als iemand die onverhoeds uit een intense overpeinzing wordt
losgerukt, wel, toen bleef iedereen doorluisteren als naar de echo van een zang welke
in zijn binnenste ongehinderd verder ging, en onvertroebeld, met de zekere overtuiging
dat hij even hemels als te voren zou worden hervat en voortgezet in die
gemeenschappelijke bereidheid.
Het was ook zo. Maar hoe te zeggen waardoor een muziek ontstond welke iedereen
ondervond alsof zij opzong uit het eigen gemoed? Dat is onbeschrijfbaar. Men kan
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niet vertellen hoe vier kunstenaars, van wie men elk gebaar observeert als een realiteit,
eensklaps magiërs worden, zodra zij de snaren aanstrijken, en een influentie uitzenden
welke alle ongelijknamigheid opschort, alle begrenzing tenietdoet, alle harten opent
voor het geluk dat men elkaar altijd zou willen geven, het enige geluk dat men
elkander niet misgunt, omdat het te schenken rijker maakt. Men kan het niet
definiëren, want, zodra het er is, houdt alle maat op. Hebben zij hard gewerkt, deze
vier kunstenaars, alvorens te stijgen tot die hoogste graad van geestelijk pogen, waar
techniek verdwijnt omdat men haar niet meer gewaarwordt? Ja, ongetwijfeld hebben
zij geoefend, gezwoegd, met de tucht en de wil van een yogi die naar de vervoering
tracht, maar ook van het strenge geweld dat zij zich aandeden bemerkt men niets
meer, evenmin als bij de yogi.
Wat is van die discipline het object? Viervoudig solo-spel in een sonoor bestek waar
het voorgestelde zuivere tekening zal zijn, enkel lijn. Dus geen kleur, in picturale
betekenis. Geen schaduw zelfs. Voor zover men op dit plan kleur en schaduw,
schakering van licht beogen kan, moet zij nog gesuggereerd worden door niets dan
lijn. Alles gebeurt daar in de volkomenste klaarheid en zonder enige mogelijkheid
van gezichtsbedrog, in casu gehoorsbedrog. Elk der vier lijnen is van de fijnste
precisie, bijgevolg van de delicaatste gevoeligheid, brozer dan spinrag. Elke is ook
wankeler dan een lichtstraal die weerkaatst wordt door het water. De geringste
rimpeling signaleert zich onmiddellijk, en altijd als een disproportie. In dit milieu
echter van absolute helderheid kan iedere rimpeling honderd oorzaken hebben per
minuut, want deze tekening van lijnen ontwikkelt zich in de bewegende tijd. Oorzaken
van intonatie, oorzaken van rhythme, oorzaken van interne correspondentie der vier
stemmen, oorzaken van psychologische motivering der vier expressies. Evenzeer
het onophoudelijk vermijden ener stoornis als het voortdurende treffen van de ideale
exactheid onder alle gezichtshoeken, plus het moeilijkste: de duizendvoudige
hartstochtelijkheid en onvoorzienbaarheid van een muziek die leeft, dat complex van
voorwaarden (wanneer zij vervuld zijn) impliceert een dressuur en een methode,
welke mag worden vergeleken met het doel en wellicht met de middelen van de
ascese. Onder alle kunsten inderdaad, die de mens gedurende zijn geschiedenis heeft
uitgevonden om zich te sublimeren, is er geen zo edel, geen zo intellectueel verheven
en verheffend, geen zo openbarend als de kunst van het kwartet, het samenspel van
twee violen, een alt-viool en een violoncel.
Ieder weet dat in ons aardse domein, en waarschijnlijk ook in de rest der werelden,
de perfectie, de voltooidheid nooit compleet is, doch slechts de benadering ener
gelijkenis met voorbeelden die wijzelf verzinnen. Ik mag dus niet beweren dat Het
Hollands Strijkkwartet twee uur lang in elke fractie van elke seconde het summum
verwezenlijkte van alle kansen. Maar het scheelde heel weinig. De gelijkenis kwam
zeer dicht bij een voorbeeld dat gekozen en gesteld was met een exigentie welke de
totale mens en de totale kunstenaar aanroept en opvordert. Ik zou niet kunnen zeggen
wie der vier de beste is, Nap de Klijn, Jaap Schröder, Paul Godwin of Carel van
Leeuwen Boomkamp. Elk op zijn beurt liet de melodie welke hem was toevertrouwd,
zodanig zingen dat zij ons in directe verbintenis bracht met de oorsprong der muziek.
Er was daarom ook geen verschil van intentie onder de vertolkte werken, hoewel
Bartok, op het stuk van inventie, fantasie en authenciteit de mindere bleek van Haydn
en Franck, ofschoon hij hen evenaart op het stuk van intellect.
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Het is die volheid der intentie welke mij de zekerheid verleent te durven menen, dat
Het Hollands Strijkkwartet heden ten dage nergens zijn equivalent heeft. Deze rang
werd veroverd door drie jaren arbeid.

Amsterdam Orchestra Scores Triumph Here
Vanaf de eerste keer dat ik Eduard van Beinum ontmoette, had ik de zekerheid een
kunstenaar gezien te hebben van de goede soort. Het was op een zonnige Mei-morgen
van 39, bij een repetitie mijner derde symphonie, die hij dirigeren zou voor ‘Maneto’
- Manifestatie van Nederlandse Toonkunst - een stichting die sinds een poos niet
veel van zich laat horen, hoewel zij nog even onmisbaar is (ondanks de schijn) als
destijds. Ik kende toen nauwelijks zijn naam want in die jaren werden zijn concerten
nog niet uitgezonden door de radio, en sedert lang had ik mij verwijderd uit het
Hollandse muziek-leven, waar vooral na de dood van Evert Cornelis, alle uitzicht
voor mij was afgesloten. Ik stond dus helemaal blanco tegenover Van Beinum op de
ochtend van die repetitie.
Hij begon, en het viel me mee, wat volgens sommigen onmogelijk kon klinken.
Het leek me zelfs uitstekend te gaan, wat de noten betrof. Maar plotseling, te midden
van een phrase, en zonder dat ik eigenlijk wist waarom, tikt Van Beinum af en
interpelleert de trompet. De manier waarop deze zijn melodie speelde, was hem niet
naar de zin. Te stug, te houterig. Niet lenig genoeg. Een kwestie van dictie, van
declamatie. Het was geen gewone melodie, het waren ook geen gewone eisen die hij
stelde, en om zijn bedoeling duidelijk te maken, zong hij haar de speler voor. Ik
luisterde, even aandachtig als de trompet, en ontving een van de schokken welke in
een leven beslissend zijn. Opeens wist ik een musicus gevonden te hebben die alle
denkbare inflexies, alle virtuele tovers, alle achtergronden van een gezang
doorschouwd, bevroed had gelijk de weinigen aan wie bekend is hoe een zang geboren
wordt. Ik voelde een onmetelijke dankbaarheid voor dat korte moment van herkenning,
dat ideale bewijs van identiteit. Ik had niet het vaagste vermoeden ooit in dezelfde
zaal te zullen terugkeren, om als criticus een kunstenaar te beoordelen, die een
ongedachte, onverwachte ervaring mij zo leerde bewonderen.
Na de oorlog is dat niettemin gebeurd, ondanks mijzelf. Gedurende acht jaren heb
ik in zeer veel andere uitingen de omtrekken kunnen controleren, de inhoud kunnen
onderzoeken, toetsen, vergelijken van een mentale beeltenis welke mij tijdens enkele
seconden luisteren was opgeflitst. Langzamerhand heeft de visie zich ontwikkeld,
verscherpt, gecompleteerd in de werkzaamheid en de werkelijkheid van dagen en
seizoenen. Ik heb de chef bezig gezien op wiens schouders de verantwoordelijkheid
te wegen kwam van een beroemd orkest, en de successie van een groot dirigent die
ikzelf altijd geëerd had. Ik heb Van Beinum niet enkel de instrumentalisten zien
kiezen, maar ook de instrumenten. Ik zag hem zijn palet inrichten, zijn kleuren
schikken en regelen, zijn stijl bepalen, zijn intonatie, zijn rhythme, zijn accent. Dat
moest gedaan worden naar een innerlijke droom, die zich allengs verduidelijkte,
verdiepte. Te midden en in weerwil van de troebele onrust, de aarzeling, de argwaan,
de afgunst, de intriges, de polemieken, welke een rijke1) erfenis in haar omgeving
teweegbrengt. Maar het werd gedaan, de droom raakte van lieverlede vervuld, en
het geschiedde in de lijnen der evolutie. Achteraf bekeken, zonder sprongen, bijna
ongemerkt. Wij hebben een orkest, vermaarder dan het ooit geweest is. Wij hebben
1) DGA: grote
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een orkest dat typischer, karakteristieker is dan alle andere ter wereld, en tegelijk
universeel aanvaardbaar. Het zijn de Amerikanen die dat gezegd hebben, als een
refrein.
Wanneer ik nu naga uit welke elementen het typische, het karakteristieke van dit
orkest is samengesteld, vind ik steeds weer terug het uitgangspunt mijner eerste
bewondering en verbazing: de melodie. De tweevoudige melodie, de zichtbare die
het psychologisch gegeven determineert van elke muziek, de onzichtbare die haar
beloop ordent in de tijd. De dubbele melodie naar welke de toon wordt afgestemd,
het timbre, de cadans, het coloriet, de beweging in hun voortdurende onderlinge
beïnvloeding en wisselwerking. Als iemand mij verzocht om nader te preciseren hoe
deze theorie kan worden omgezet in praktijk, zou ik antwoorden: Niets is eenvoudiger,
niets is gemakkelijker. Negeer de maatstreep. Doe alsof zij niet bestaat. De goede
componisten kennen haar niet. Zij gebruiken haar slechts als noodhulp, omdat muziek
anders onleesbaar zou zijn. Handhaaf haar niettemin, maar onmerkbaar. Laat de zang,
laat de melodie golven, stromen, vloeien zonder interruptie, met de onophoudelijke
continuïteit van alles wat leeft. Dat is gauw gezegd. Heel weinigen doen het, en tot
hun ongerief noemt men hen meesters.
Het is voor Van Beinum een zeldzaam voorrecht door anderen bewaarheid, bevestigd
te zien wat hijzelf gemeend en geloofd heeft. Soms wordt deze voldoening pas
gesmaakt wanneer de groene zoden iemand dekken. En het vertrouwen in zichzelf,
vooral indien het rotsvast moet zijn omdat het de hoogste belangen geldt van de
geest, is niet zo voor de hand liggend als een nijverig volk waant. De hemel zij
geprezen: Uit het land, dat maximale voorwaarden bedingt tot verwerving van een
zekere roem, is het orkest en zijn dirigent wedergekeerd met lauweren, met
karrevrachten van lauweren, de zolders vol tot aan de nok. Allicht zal er iets van
dienen, af en toe, in de donkere uren, vóór het offer en na het offer dat de kunstenaar
dagelijks heeft te brengen.

Dat is bedreigd
Als niemand wil spreken over waaraan ieder denkt, als niemand zegt wat er eigenlijk
mee gemoeid is wanneer wij de energie van het atoom gebruiken met verderfelijke
doeleinden, als niemand verwittigt van de wezenlijke belangen dezer zaak, geen
staatsman, geen parlement, geen koning, geen president, geen priester, geen bisschop,
geen opperpriester, geen geleerde, geen philosooph, geen kunstenaar, geen dichter,
als niemand duidelijk beduidt waarover het hier in feite gaat, wie moet dat dan doen?
Ik weet het niet. Ik vroeg het me af, en het pijnigt mij al sinds de vele, vele maanden
dat er uit de wereld der ideeën en gevoelens niets mij nog bereikt zonder de
waarschuwing ener innerlijke stem die mij angstig toefluistert: Dat is bedreigd.
Toen ik las van de visser Kuoboyama, die stierf omdat hij op honderddertig kilometer
afstand van het centrum ener explosie gewond raakte door neerdwarrelend stof, trok
mijn gedachte instinctmatig een cirkel rondom het middelpunt Utrecht, en de woorden
verscheurden mij: Dat is bedreigd.
De omtrek bestreek mijn ganse land, het land onzer vaderen. Met alles wat er leeft.
Met alles wat er geleefd heeft. Met zijn verleden, zijn heden, zijn verre toekomst. Er
zal niets gespaard blijven, geen brons, geen steen. Er zal niets resten in die cirkel
van tweehonderdzestig kilometer middellijn, zelfs niet de herinnering aan wat er
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geweest is. Daar is binnen die cirkel geen wijkplaats voor de mooie, dierbare dingen
welke getuigden van ons hart.
Maar die schade der verwoesting zou misschien nog te dragen zijn, hoewel het
peinzen erover mij reeds doorboort. Daar is echter binnen die cirkel ook geen toevlucht
voor de mensen. Geen bescherming. Geen beschutting. Nergens. Geen ontsnapping.
Geen genade. Voor niemand. Men heeft er niet eens de tijd gehad om te hopen op
genade. In die cirkel worden allen gelijkelijk geslagen. Allen treft hetzelfde oordeel.
Er is in die cirkel geen Onschuld. Er is in die cirkel geen verschil meer tussen
rechtvaardigen en ongerechten, geen onderscheid tussen goeden en kwaden, geen
loon of straf naar verdienste. Er is geen Recht meer en geen Rechter. Er is geen maat
meer en geen meter. De aarde keerde daar terug tot de toestand van de chaos, toen
Hij nog niet gesproken had. Die, volgens de theologen, toen Hij de hel instelde, boven
de liefde verkoos het Recht. Dat is bedreigd. Daar helpt geen geroep meer uit de
diepte.
Het is beter nu te sidderen dan straks, als het te laat kan zijn. Ik heb slechts vijftien
van die cirkels te leggen over Frankrijk, vijftien over Groot-Brittannië, en deze landen
zullen verdwijnen in het niet. Om zulke gebieden te verdelgen met alles wat er ademt,
met alles wat hen siert, zullen weldra tien, weldra vijf middelpunten van explosie
voldoende zijn. Want zonder ophouden wordt hun omtrek uitgebreid door het
technisch vernuft, reusachtige fabrieken werken dag aan dag en de voorraden groeien.
Moet ik nog elders cirkelen? Nee. Het is genoeg. Wanneer ergens engelen zweven,
zullen zij kermen en krimpen van smart om hetgeen verloren gaat, kreunen van
ontsteltenis bij alles wat in een oogwenk vergruizeld wordt en als een wolk van
smook wegstuift naar de hemel.
Werd ooit afgrijselijker aanslag beraamd tegen de geest, tegen de lichamen, tegen
de ziel, tegen het verstand, tegen de fondamenten van alle geloof, tegen de basis zelf
van het menszijn en de menswording? Vergeleken bij deze onbecijferbare gruwelen
hebben de grootste moordenaars, de luguberste vernielers der geschiedenis, een
Attila, een Tamerlan, een Diengiz Khan, een Hitler geopereerd als stumperige knapen,
en hun aandenken blijft vervloekt. Met welke doem zijn wij bezig ons te beladen?
Dit is hypothese. Dit is geen fantasie.. De werktuigen voor de mateloze misdaad
liggen klaar. Degenen die wij bevelvoerders noemen, hebben gedelibereerd onder
welke omstandigheden, onder welke voorwendsels zij de poorten zullen ontgrendelen
van het gevangen Vuur, de schroeiende afgrond zullen openen welke alles verzwelgt.
Zij hebben reeds besloten tot de onverzoenlijke zonde en verbeiden het uur. Op het
plan der gebeurlijkheden is de onzaligste der ideeën reeds onderweg naar haar
verwezenlijking. Niets meer dan een monosyllabe, in alle talen even kort, scheidt
ons van de daad.
Wie zal dit kunnen lezen zonder ijzen? Maar wie zou mogen zwijgen zonder
medeschuldig te worden aan het onvergefelijke?
Terwijl de geluiden der straat, de bomen der bloemenmarkten, de winkels en de
hele omringende stemming van menselijke vriendelijkheid, liefheid, mij vertelden
dat het Kerstmis wordt, verhevigde die stem in mij haar klacht. 'Er is een Kind
geboren' zong het eensgezinde hart der wereld. Dat Kind kwam op aarde om aan alle
mensen, ook aan de geringsten, ook aan de verstokensten, het besef te geven hunner
onprijsbare waarde, om hun te tonen dat elkeen voor de schepper van het zichtbare
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en onzichtbare Heelal kostbaar genoeg is om het zelfoffer te verdienen van een God.
Die zich uit liefde, ook voor de verstotenste, zal laten nagelen aan een kruis. Dat is
bedreigd. Gedurende negentien eeuwen hebben wij deze onvergelijkelijke lering
slechts in theorie aanvaard. Maar wij lieten het symbool zijn diepe zin. Vandaag
ontnemen wij aan die weergaloze verbeelding haar strekking, haar betekenis. Wij
ontdoen dat sublieme verhaal van zijn inhoud, van zijn werkelijkheid. Wij degraderen
het tot een vergissing. Wij ontkrachten het door een tartend dementi, een honende
logenstraffing. Niet enkel in theorie, maar ook reeds in de practijk beroofden wij de
mensen, alle mensen, ook de Verhevensten, van het laatste duitje hunner waarde.
Met onze nietsontziende, misdadige Vlam blazen wij een levende stad weg, blazen
wij een levende provincie weg als een pluisje. Wij hebben de mens, ook de
Onmisbaarste, verlaagd tot minder dan een pluisje. Is het Kind dat wij bezingen
tevergeefs geboren? Werd de Man van Smarten tevergeefs gekruisigd? Heeft de
Vader in de Hemelen zich verrekend? Schriklijke feiten dwingen tot schriklijke
vragen.
Kijk naar de horizon wanneer het donker wordt. Weer glanst de Ster der Drie
Koningen aan het firmament van de avond tot de ochtend. Herodes zendt zijn soldaten
uit. 'Hij poogt d'Onnoozle te vernielen Door 't moorden van onnoozle zielen.'1)
Negentien eeuwen hebben geschreid om deze wreedheid. Dat is bedreigd. Wat wij
in koelen bloede voornemen overtreft onnoemelijke malen de gruwel van de wrede
Herodes. 'Bedrukte Rachel, staak dit waren!'2) Het werd nutteloos. De Kribbe heeft
tot niets gediend. Wij maakten er een parodie van. Geen wieg en geen moeder zijn
nog veilig voor de moordende Vlam, en niemand, noch van daarboven, noch van
hierbeneden kan hen beschermen als zij blaast.
'Dauwt, Hemelen, van omhoog, en Wolken, regent de Rechtvaardige!'3) Dat is
bedreigd. De Rechtvaardige staat hulpeloos tegenover een atoom van waterstof, dat
wij manipuleren als booswichten. Zijn profeten, zijn apostelen, zijn belijders hebben
hem verkondigd voor niets. Wij verloochenen hem door de werken onzer handen,
door de bedenksels van ons brein. Hij is gestorven voor niets. Hij is verrezen voor
niets. Want de Dood die alles doodt, de Dood die Hij, geboren voor de liefde en het
leven, heeft willen overwinnen, wij installeren die vijand als gebieder. De Goede
Herder verwijzen wij naar het rijk der fabelen, naast Ammon-Ra, Baal, Zeus, Odin
en de overige simulacren. Hij was de Grootste, de Beste, schreven wij op de portieken
der duizenden kerken waarvan wij de ondergang bereiden. Wij hebben zijn Woord,
waaraan wij ons niet houden, vertaald in zevenhonderdzeventig talen. Dat is bedreigd.
Het Woord dat was in den beginne, het Woord dat in God was en dat God was,4)
sloegen wij met machteloosheid. Weeklaag daarover in de zevenhonderdzeventig
tongen van de Heilige Geest. Het is aldus. Het is niet anders.
Zo wijd dwaalden wij van huis. Zo laag zijn wij gezonken. Als ik lees dat in een
primitieve rots van het Scandinavisch gebergte, welke drie milliard jaren oud is,
sporen zijn gevonden van leven, moet ik met beklemming mijmeren: Dat is bedreigd.
1) [Joost van den Vondel, Gysbrecht van Aemstel, vs. 909-910 (= Rey van Klaerissen 7e en 8e
regel).]
2) [‘Bedruckte Rachel, schort dit waeren’; zie ibidem, vs. 945 (= Rey van Klaerissen, beginregel
van de laatste strofe).]
3) [Dit is de vertaling van de openingsregels ‘Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum’ van
de Introitus van de mis op de vierde zondag van de Advent.]
4) [Hier parafraseert Vermeulen de openingswoorden van het Evangelie volgens Johannes.]
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Toen, dertig millioen eeuwen her, op een woeste, donkere aarde, die leeg zwierf
rondom de zon, verwekte een onbekende kracht, met raadselachtige bedoelingen, de
kiem waarvan wij allen afkomstig zijn. In tegenspraak tot de alomtegenwoordige,
de alleenheersende dood werd een onoverzienbaar nieuw princiep gesteld: het leven.
Het ving aan in uiterst kleine afmetingen, in uiterst broze vormen. Drieduizend
millioen jaren lang doorliep het de vreemdste, verbazendste avonturen, nam de
wonderlijkste gestalten aan, ontelbare gedaanten, de verrukkelijkste en de meest
gedrochtelijke, om eindelijk te culmineren in een physisch en metaphysisch
ontwikkelbaar wezen, de mens, een schets van de mens.
Bij de aanvang van zijn hachelijke reis door tijd en ruimte zonder naam, wist dit
zonderling gepredestineerde, half-natuurlijke, half-bovennatuurlijke wezen niets
omtrent de dingen, niets omtrent zijn oorsprong, niets omtrent zichzelf, en nog heden
vragen wij: Wat is de mens? Wie zich enigszins rekenschap wil geven van wat het
is, een mens, overwege dat het aan de Onbekende Kracht drieduizend millioen jaren
arbeid gekost heeft, en myriaden experimenten, om een lichaam te ordenen als dat
van Pasteur, van Socrates, van Rodin, van Sophocles, van Hokusai, van Mozart, van
Cheops, van Plato, van Descartes, van alle overige 'genieën', een lichaam welks
honderden onbeschrijfelijk schrandere en precaire organen tot op minder dan een
millimicron moesten worden afgemeten ter bereiking van het beoogde doel. Er waren
dertig millioen eeuwen nodig alvorens morele personen van de hoogste orde, als
Christus, Confucius, Mozes, Boeddha, Franciscus, Ghandi, incarneerbaar bleken.
Drieduizend millioen jaren alvorens de gewone mens ongeveer normaal, ongeveer
logisch kon beginnen te redeneren. Dertig millioen eeuwen alvorens de kunsten en
wetenschappen konden verschijnen tot versiering der aarde, tot verbetering van de
omgeving waar de mens zich bevindt, tot completering van zijn eigen gestel, dat niet
toereikend is om de onbegrensde verlangens te vervullen zijner inborst. Drieduizend
millioen jaren van fantastische arbeid moesten voorbijgaan alvorens de mens een
enigszins bevredigende gelijkenis zou verworven hebben met het beeld, dat tijdens
zijn langdurige en moeilijke ontwikkeling voorzweefde aan de onzegbare Kracht uit
welker denken hij ontstond, tot wiens wording alle energieën van de cosmos hadden
samengewerkt.
In deze verwachtingen is die Onbekende Kracht bedreigd.
Ondanks de talloze wonderen welke zij verrichte – het wonder Bach, het wonder
Beethoven, het wonder Rembrandt, het wonder Spinoza, het wonder Paulus, het
wonder Homerus, het wonder Shakespeare (som maar op) – ondanks de verheugendste
toekomst waarop zij het uitzicht verleende is die Onvergelijkbare Kracht bedreigd
in het voornaamste harer resultaten. Wij stapelen in onze arsenalen de wapenen op,
waarmee wij het wonderlijkste kunnen vernietigen en wegvagen dat zij in een uiterst
zware arbeid van drieduizend millioen jaren gewrocht heeft.
Elk jaar dat wij voortaan schrijven zal die bedreiging vermeerderen, want elk jaar
zal ons wapen talrijker en gevaarlijker worden. Er is niet eens een oorlog nodig om
het onherstelbare te berokkenen. Er hoeft slechts een ongeluk te gebeuren in de
voorraadkluizen, in de fabrieken, bij de proeven. O Einstein, Einstein! Gij hebt
beloofd op het beslissende moment – dat gij verwacht – te zullen huilen met al de
macht die u overblijft. Dan zal het misschien te laat zijn.
Wij hadden zulk een wapen nooit moeten vervaardigen, zelfs niet in de nood van
1942. Wij mogen zulk een wapen niet behouden.
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Waarom niet? Omdat dit het eerste wapen is waartegen geen kans op redding,
geen afweer bestaat, het eerste wapen tegen welks eeuwen-durende gevolgen geen
verdediging kan worden uitgedacht, nu niet en nooit. Voor niemand bestaat er tegen
dit zeven maal zeventig maal snode wapen een beschutting. Voor geen enkel levend
wezen. Zelfs niet voor de Eerste Beweger (zoals het wonder Leonardo hem noemde)
die de eerste gedachte uitzond en het Leven. De Logos zelf, wiens werk wij tenietdoen,
wiens onvergankelijke wetten wij schendend vertreden, de Logos zelf staat tegen dit
wapen weerloos. Welke menselijke beweegreden zou zulk een verwaten uitdaging
kunnen motiveren? Geen enkele. Tenzij de waanzin en het onverstand.
Wij mogen dit wapen niet behouden, ook niet al zouden wij met elkaar afspreken
het nimmer te zullen gebruiken. Dit wapen moet niet enkel gebannen worden uit de
werkelijkheid, het moet ook, en voornamelijk, gebannen worden uit ons denken.
Wat zou dat voor een civilisatie zijn die tot haar instandhouding een wapen hanteert
dat onverenigbaar is met elke Theologie, met elke Ethiek, met elke Moraal, met elk
Jus?
Wat zou dat voor een cultuur zijn, waar de fundamentele, onontbeerlijke beginselen
van de geest en van de persoon worden geannuleerd?
Wat zou dat voor een beschaving zijn, die alles verguist wat de Wijzen uit het
Oosten en uit het Westen sinds mensenheugenis geleraard hebben?
Voor de eerste maal dan sedert Lucifer (als Lucifer geen sprookje is) zou de Vorst
der Duisternis wederom realiteit verkregen hebben. Tegen onszelf vellen wij dan
een vonnis, waarvoor niemand, Niemand ons zal kunnen behoeden.

Een beginnend dirigent
Iets ongewoons is me overkomen, waarover ik moest nadenken, willens of onwillens.
Sinds ik Donderdag voor Kerstmis Brahms' Haydn-variaties hoorde onder leiding
van Henri Arends, vergezelt het ‘Chorale Sankt Antoni’ mij tot vandaag als een
gedaanteloze kameraad, die te pas en te onpas zijn lijfdeuntje mengelt door mijn
doen en laten. Ik raak hem niet kwijt, en probeer dat trouwens niet, want het vreemdste
is dat dat gezelschap me niet verveelt, maar veeleer bevalt, en me nog amuseert te
midden van de somberste voorgevoelens waaraan een redelijk mens, bij alles wat
tijdens deze jaarwisseling veranderde, ternauwernood kan ontsnappen. Zo opeens
de echo te worden (en wie weet voor hoelang) van een wijsje en deszelfs mentaliteit,
verwondert mij des te meer, omdat een onuitroeibare antipathie tegenover de
verzamelnaam Brahms me van oudsher handicapt als een hindernis waarvoor ik
tekortschiet, en omdat ik het bedoelde stuk minstens honderd keer heb gehoord van
allerlei dirigenten zonder enig genoegen erbij te ondervinden, of enige weerklank.
Kritiek, gelijk men weet, is onvermijdelijk autobiografisch, zoals elke verrichting,
ook de kleinste, van een levend wezen altijd autobiografisch is voor de oplettende
toeschouwer. In dit geval van de Haydn-variaties noopte een persoonlijke ervaring
(die niettemin hogelijk objectief was) mij tot de conclusie dat de vertolking van Henri
Arends onder een of andere gezichtshoek een bijzondere eigenaardigheid moest
hebben om mij dusdanig te beklijven, en dat ik had na te sporen welke de oorzaak
kon zijn waarom een muziek die me steeds afwijzend stemde, mij plotseling innam.
Ik ging toen opzoeken, wat hij me vorig jaar omstreeks dezelfde datum te denken
gaf bij zijn debuut, en vond daar een gedeeltelijk antwoord op mijn vraag. Ik noemde
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hem een man zonder complexen, iemand van vóór Freud zoals de Fransen zeggen,
iemand bijgevolg wiens reacties en reflexen door geen enkele a priori, door geen
enkele vooropgezette instelling gedetermineerd zijn, en niet eens beïnvloed. Na hem
driemaal met grote aandacht te hebben bestudeerd onder omstandigheden die, in
vakverband beschouwd, ongunstig voor hem waren (hij moest eensklaps inspringen
voor Van Beinum), kan de eerste voorlopige tekening welke ik van hem maakte,
uitgewerkt worden met een aantal details die haar verduidelijken en bevestigen.
In muzikale zin gezin schijnt Henri Arends mij een type zoals de klassieken waren
alvorens er een classicisme bestond. Gelijk zij, verhoudt hij zich tegenover de dingen
als een onbevangene (dit is: ongevangene), als een vrij mens, die zich zeer weinig
stoort aan een menigte precedenten en antecedenten. Gelijk zij, zo plaats hij zich
zonder vooroordeel, zonder voorbarige mening tegenover het onderwerp, tegenover
de voorhanden materie, doet ermee wat hem goeddunkt, in de grond van het woord:
willekeurig (keurend volgens eigen wil), maar ondertussen met een interieure logica
waaruit later regels en wetten zullen worden afgeleid.
Getransponeerd naar het domein van de dirigent en in de eenvoudigste termen
uitgedrukt, komt dit hierop neer: Wanneer Henri Arends een muziek tot klinken
brengt, komt zij hem niet in het brein als iets dat vaststaat voor altijd, als iets waarvan
de lijnen reeds bepaald zijn, en gegoten in een vorm die klaar ligt. Neen: Wat hij
hoort, en wat wij horen, is nog niet, maar het gebeurt. Hij presenteert de muzikale
zaak niet als geschied feit, maar in haar wording. Hij volgt zeer nauwgezet de tekst.
Dit is boven twijfel verheven. Doch hij intoneert hem zó, dat men de indruk krijgt
van een zaak die ook anders had kunnen verlopen wanneer de componist het slechts
had gewild, een zaak die men niet van te voren kent, iets onvoorzienbaars, iets wat
men niet kan voorspellen, alsof het stuk leeft, onder onze ogen groeit en zich voltooit.
Ik had zeer sterk deze indruk onder de aarts-bekende Haydn-variaties, en zou mijn
mening gemakkelijk kunnen toelichten met een aantal voorbeelden van technische
aard.
Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat ik hier Henri Arends, gelijk hij mij voorkomt,
meer beschrijf in genere dan in specië, meer als verwachting dan als afgesloten
verwerkelijking, meer als wezen dan als beëindigd zijn. Want in de manier van uiting
heeft Arends nog niet de vorm gevonden die stipt klopt met de instinctieve visie op
de muziek welke hem beweegt. Er is in het gebaar bij tijd en wijle nog te veel
reminiscentie, soms copie, van deze en gene der min of meer exemplaire modellen
die hem impressionneerden. Dit is zeer verklaarbaar, en verschoonbaar, wegens zijn
jonge leeftijd. Op dat punt zou men hem willen raden om streng elke mimiek te
vermijden die niet voortvloeit uit, en harmonieert met een innerlijke gewaarwording,
om kordaat alles te ontwijken wat niet totaal echt is, compleet verantwoord tegenover
zichzelf, om te schuwen als de pest het monotone en te gemakzuchtige meegaan van
het ganse lichaam op een vlot rhythme en om de aanwijzingen te beperken tot het
strikt noodzakelijke. Kortaf: om niets te doen wat de muziek niet vraagt of vergt.
Zijn eigen stijl, met eigen regels en wetten, zal dan uit eigen opwelling, en met het
minste tijdverlies, te voorschijn komen.
Maar het fond is goed, zeer goed, bovendien zeldzaam, en zal met zelftucht, met
zelfdwang (nooit het gemakkelijkste kiezen) voortdurend verbeteren. Zoals Henri
Arends vandaag is, zou nu reeds de som van het verworvene ten volle rechtvaardigen
dat hoofdzakelijk aan hem de leiding van het orkest worde toevertrouwd in alle
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omstandigheden welke een vervanging van Eduard van Beinum nodig maken. Ik
meen deze opinie te kunnen motiveren door de buitengewone kwaliteiten der
uitvoering van Bachs Weihnachts-Oratorium in de middag van de tweede Kerstdag,
een uitvoering die Arends persoonlijk had voorbereid.
Niet dikwijls heb ik zo vertrouwelijk, en om zo te zeggen hernieuwd, meegeleefd
met de feestelijk-innige, de eerlijke, aangrijpende hartelijkheid van dit naïeve
zangerige, intiem-opgetogen, van de menselijkste dankbaarheid overstromende werk,
door welks wonderlijke wijdheid men meermalen voelt te kunnen kijken, met
aanbiddende vervoering, tot aan de bodem der eeuwen, tot aan het begin der wijsheid.
Alles was uitmuntend: de tempi zeer vloeiend en in accoord genomen met de
verschillende situaties; de koren warmstralend en vlekkeloos; de koralen zoals een
ideale en reële gemeente hen zou zingen die een dienst bijwoont (de orgelpunten niet
opgevat als fermate's maar als spontane adem-pauzes); de achttien solisten, allen
eminent, en op een of twee na allen Hollanders; het orkest in zijn expressie
gesoigneerd tot de volmaaktheid.
De criticus heeft geen voornamer plicht (en die veel vergoedt) dan de opkomst te
vermelden van een talent. Aan de bewonderaars der zangkunst signaleer ik daarom
de alt van Wilhelmine Matthès, die in het Weihnachts-Oratorium debuteerde voor
de Amsterdammers. In menig opzicht herinnerde zij mij, door een vocale gelijkenis,
aan Kathleen Ferrier (als ware zij haar leerling) en wanneer de voortekenen niet
bedriegen hebben wij hier wederom een stem aan wie alles is gegeven wat de muziek
verlangt.

Concert voor altviool
Niet dikwijls worden mijn muzikale wensen verwezenlijkt, maar die ik vormde,
anderhalf jaar geleden, terwijl ik Klaas Boon alt-viool hoorde spelen: dat iemand
onzer componisten een concerto voor hem zou schrijven, - die tenminste ging in
vervulling. Hans Henkemans heeft het gedaan. En wij hoefden niet eens te wachten
op de première, want Henkemans heeft de wind in de zeilen, hoe hij ook waait,
hetgeen gerekend mag worden tot een der bijkomstige talenten van de veelzijdigst
begaafde onzer tijdgenoten.
Tevoren had een gerespecteerd vakman mij de nieuwe compositie met
opgewektheid aangekondigd als een doorbraak. Het bleef de vraag wat ik onder die
omnivalente term moest begrijpen, en daarover liet hij me vrijelijk fantaseren. De
buitengewone dingen gewoon zeggen, en de gewone dingen buitengewoon, zoals de
meesters van voorheen het verstonden, dat zou al een hele doorbraak zijn. Het
onbewuste deel van ons wezen bevrijden uit de boeien waarmee ons intellectualistisch
weten het beknelt, ziedaar een andere, dringend nodige doorbraak. Alle tekens min,
die sinds veertig jaar het voorzienige hart belasten van de kunstenaar, bij toverslag
omzetten is tekens plus, dat zou een derde doorbraak zijn, gelijkstaand met een
opstanding. Opeens wederom die oude, innerlijke zon te laten herschijnen met heel
haar deugd, welke nog verkwikt, ook als zij zwart is van de melancholie - welk een
doorbraak! Een gestalte en een uitdrukking te hervinden, te herontdekken van de
mens en van de dingen, een gestalte, een uitdrukking die elke twijfel opheft, die aan
de mens het geloof hergeeft in zichzelf - ziehier een vierde doorbraak, welke tot de
mogelijkheden behoort omdat wij allen haar verwachten. Elke komt op hetzelfde
neer: van gedachte verwisselen. Het probleem is niet van materiële, niet van technische
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aard. Met de techniek en met de materie doen wij naar verkiezing. Het probleem is
van psychische en psychologische aard. Wij moeten alles anders, radicaal anders
leren aankijken. Zonder omwegen. Zonder omhaal. Op de man af.
Het zou best kunnen dat Henkemans in zijn nieuwe werk naar een dergelijk doel
onderweg is. In de toelichting, weliswaar, welke hij bij de gemaakte muziek schreef,
wordt over de eigenlijke impulsen waardoor hij zich richten liet, met geen woord
gerept. Deze drijfveren nochtans zijn te achterhalen, te analyseren, te definiëren,
zeker door een kunstenaar wie het mechanisme der psyche zo vertrouwd is als aan
Henkemans. Hij begrensde echter zijn commentaar tot een retrospectief zelf-onderzoek
betreffende de lijnen waarin zijn muzikale gedachte zich cristalliseerde. Hij doet dat
met de soort van wetenschappelijke droogheid en stugheid die een kwart eeuw terug
door Pijper werden ingeluid. Ik heb er zeer weinig baat bij gevonden en vermoed
dat het de overige lezers eveneens zo vergaan is. Om de waarheid niet te verbloemen
ontsnapt mij de zin van zulke structurele beschouwingen voor meer dan de helft, en
wanneer ik hem vat laat hij mij volslagen onverschillig. Zij brengen mij geen stap
dichter tot het begrip van een muziek. Wanneer ik langs de weg der abstracte ontleding
een muziek wil benaderen heb ik minstens een paar uren nodig, liefst een hele dag.
Hoe zal de niet-deskundige hoorder de omslachtige, hermetische uitleggingen
verorberen, waarvan hij in enkele minuten moet kennis nemen? Wat voor nut kan
daarin steken? Het zal hem hoogstens verbouwereerd stemmen en afschrikken. Het
zal zijn ontvankelijkheid in geen enkel opzicht verscherpen of openen. Hij zou er
misschien dienst van hebben als het schematische cardiogram dat Henkemans
opstelde, hem in een helder beeld de curve gaf van de hartbewegingen welke zich
zullen voordoen in een compositie. Maar ook hieromtrent krijgt hij geen klaarheid,
en nog minder zekerheid, want Henkemans zelf toont zich in het ongewisse over de
afloop ener handeling die hij in te vage termen suggereert.
Allereerst op het onveilige terrein van de verhouding tussen componist en hoorder,
dat met een menigte hindernissen langzamerhand versperd raakte, zou een doorbraak
wenselijk zijn. Uit de moeite waarmee Henkemans de woorden koos van een exegese
die hij toch onmisbaar acht (daarvoor is hij realist genoeg) meen ik te mogen afleiden
dat hij op hete kolen zat, dat het verklankte onderwerp hem de lippen brandde.
Ongetwijfeld is het zeer moeilijk, en ook niet aangenaam, en zelfs hachelijk, om een
onbekende hoorder als confident binnen te voeren in een intieme gevoels- en
verbeeldingswereld, die uzelf dikwijls versluierd schijnt. Men schroomt, men huivert
daarvoor. Dat is een kwestie van wennen. Wat doet een dichter, wat doet een schilder?
Meent iemand, dat de groten onder hen, de oprechten, zonder remmen geboren
worden? Zij vergeten hun remmen, zij doen alsof er geen remmen bestaan. Valt het
gevoelen dat in muziek een uitlaat krijgt minder gerieflijk te bekennen, is het meer
inavouable dan het gevoelen dat zich onverholen uitsprak in een aantal der beroemdste
verzen? En nog iets anders: Hoe lang zou het hebben geduurd alvorens de mensen
toegankelijk werden voor de hoogste regionen der muziek, wanneer de tekst waarop
zij werd gecomponeerd, hun niet een aanwijzing had verschaft? Hoe lang zou het
hebben geduurd alvorens de mensen raad wisten met iemand als Beethoven, wanneer
hij niet de achtergronden, de beweegredenen zijner psyche met enkele summiere,
maar doelmatige bewoordingen had aangeduid? Of Berlioz, of Wagner, of Debussy?
Toen stond de muziek nog midden in het leven. Zij strookte nog met de globale
gedachtengang, met de normale mentaliteit der mensen. Hoe ver staat zij daar
tegenwoordig buiten! Hoeveel noodzakelijker werd een verbindende inwijding?
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Tegen wil en dank moet ik ervoor uitkomen, dat ik ongeveer de klank en zijn evoluties
heb kunnen volgen van Henkemans' altconcert, zijn vormelijke verschijning, doch
dat ik omtrent de interieure geschiedenis die het vertelt volkomen in het duister tast.
Want zijn compositie heeft een handeling welke zich min of meer geleidelijk toesnoert
en ontknoopt in de dialoog tussen orkest en solist waarmee het verhaal eindigt. Maar
ik weet niet welke. Ik kan haar niet eens gissen. Ik vermoed bij 't abrupte slot een
catastrofe. Er schijnt iets of iemand na diverse wederwaardigheden te worden
verpletterd. Maar is deze indruk juist? Ik kan eraan twijfelen. Omdat ik hem niet zou
kunnen motiveren wijl hij mezelf overrompelde zonder dat ik begreep.
Technisch beschouwd is het stuk opgebouwd in het mooiste, geraffineerdste,
kleurigste, doorzichtigste materiaal van geluid. Klaas Boon heeft het vertolkt met
een expressiviteit die even bewonderenswaardig was als zijn toon en de kundigheid
van zijn spel. Het orkest en Kubelik schenen de muziek zeer toegedaan, en Henkemans
verheugd over een medearbeid in zo goede verstandhouding. Ik had wel in die heldere
stemming willen delen.

De balans van Kubelik
Het zal maar zelden gebeuren, dat een jong kunstenaar zijn levensweg zo aangenaam
en comfortabel gebaand krijgt als Rafael Kubelik. Toen hij uit Tsjechoslowakije naar
hier kwam, in Januari '49, viel er nog niet veel meer over hem te melden dan dat hij
de zoon was van een beroemd violist, die een tijd lang de illusies had gewekt van
een tweede Paganini, en door wiens verwonderlijke virtuositeit menig vermaard
collega zich gedwongen zag zijn studie te hervatten. Het is begrijpelijk dat zulk een
afstamming en zulk een reputatie sommigen de verwachtingen ingaf van een hoopvol
voorteken welks belofte men niet mocht veronachtzamen. Het wettigde inderdaad
een bijzondere oplettendheid wijl er toen reeds over de hele wereld vraag bestond
naar nieuwe dirigenten aan wie de opvolging ener zeer luisterrijke oude generatie
kon worden overgedragen zonder achteruitgang, zonder verlies. Al deze
omstandigheden (en nog enkele andere van locale aard die op het ogenblik buiten
beschouwing kunnen blijven) verklaren meer dan voldoende waarom Rafael Kubelik
bij zijn eerste verschijning te Amsterdam met vlag en wimpel, tamboers en trompetten
werd ingehaald. Een week vooraf lokte zijn portret van dromerig prince charmant
in de geïllustreerde bladen die hangen aan de ruiten der kiosken. Zijn proefconcerten
waren een triomf in de zaal en in de pers. Stante pede kreeg hij een vaste verbintenis
voor de helft van het jaarlijks seizoen. Hij was een der eersten die uit het hoofd
dirigeerde, zonder partituur, een kunstje als een ander, maar dat de eenvoudige mensen
imponeerde. Hij had een uiterst levendig en heftig gebaar, dat de uitdrukking scheen
van een overstelpende vitaliteit, een brandend temperament en een rijk gemoed, wat
steeds zeldzaam is, en steeds waardeerbaar. Hij bezat daarnaast een zekere kennis
van het vak, die niet zeer uitgebreid was, doch voor een debuut dat slagen moest
toereikend, en waarvan men kon aannemen, dat zij door oefening en practijk zou
worden vermeerderd.
Die samenloop van gunstige beschikkingen en brillante begaafdheden, waarmee
Rafael Kubelik snel promoveerde tot de hoogste rangen, had een schaduwzijde welke
vijf jaar geleden niemand bemerkte en die hijzelf waarschijnlijk niet vermoedde.
Zijn opzienbarende, enigszins opzichtige talenten waren beperkt, en hun beperktheid
is niet verruimbaar. In hun uiterlijke voorstelling behoren zij tot de soort waaraan
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niets toegevoegd kan worden om hen te versterken, te verdiepen en waarvan ook
niets kan worden afgenomen zonder hen te verzwakken, te ontkrachten. De excessieve,
steeds in de buurt van het paroxisme vertoevende manier van dirigeren welke Kubelik
zich uitkoos, is niet voor ontwikkeling vatbaar. Bovendien zijn de composities,
waarbij zijn stijl past en ten volle rendeert, zeer schaars, en voor een groot deel van
dat schaarse is zijn inwendige horizon gesloten. Misschien voor altijd. Want evenmin
als hij de taal van zijn gebaar kan verwijden, evenmin kan hij de innerlijke roerselen
wijzigen waaruit zijn muziek-maken voortspruit en waarop zijn ganse dirigeren
gebaseerd is. Deze determinerende roerselen overschrijden bij hem nooit, of slechts
zeer weinig, de kleine, maar voor bepaalde naturen bijna onoverbrugbare afstand die
ligt tussen het artistieke lichaam ener compositie (haar vorm) en tussen de artistieke
geest of ziel ener compositie (haar inhoud). Die geest is in het ene werk schraal, in
het andere overvloedig, die geest is in het een en in het ander zeer verschillend
gegradueerd, van laag tot hoog, van minimum tot maximum, maar nimmer ontbreekt
hij geheel, en hij bepaalt wat over het algemeen genoemd wordt ‘de sfeer’, de
‘stemming’ van een kunstwerk. Een emanatie van zulke klasse, te vergelijken met
een nimbus, met een aura, onzichtbaar doch duidelijk waarneembaar, ontbeert Kubelik
te enenmale. Al zijn vertolkingen lijken daarom op elkander. Alle componisten
schijnen bij hem te gehoorzamen aan een zelfde impuls. Behalve wanneer de meest
gewone, de meest bevattelijke aandoeningen ter sprake komen, reikt zijn aandacht
niet verder dan de afmetingen ener louter materiële ordening. Zijn gezichtsveld heeft
geen diepte. Zijn gedachte heeft geen achtergronden. Zijn passie heeft geen andere
oorsprongen dan zuiver werktuiglijke. Zij is van enkel physisch gehalte. Vroeg of
laat, wanneer het organisme ouder wordt, zal zij verminderen, verflauwen. Wat zal
er dan overblijven? Zelfs niet de uitwendige verwezenlijking van een overmatig
gebaar waarop men nu reeds, wegens zijn betrekkelijkheid, spoedig is uitgekeken.
Toen Rafael Kubelik zijn Hollandse carrière begon had zijn repertoire een omvang
die correspondeerde met een debuut en met een belangstelling welke begrensd en
gekenmerkt was door het land zijner afstamming. Het bevatte de courante nummers
die in Centraal-Europa stroken met de gewoonte, en toonde geen persoonlijk inzicht,
noch enige persoonlijke voorkeur, behalve jegens de componisten van
Tsjechoslowakije. De Franse school ontbrak er volledig, de Russische voor een ruim
deel. Gedurende de vijf jaren zijner werkzaamheid in Nederland heeft hij dat
onvoldoende repertoire langzaam een beetje vergroot, maar zonder eigenlijke
overtuiging, zonder inwendige drang, en als 't ware tegen wil en dank. Hij schijnt
zich zeer moeilijk te acclimatiseren aan visies en expressies die hem van jongsaf niet
vertrouwd zijn, die hem niet in het geheugen liggen, of die bij dat dominerende
geheugen niet aansluiten. Het is mogelijk dat zijn genegenheid tot
uit-het-hoofd-dirigeren de uitbreiding van zijn repertoire belemmerd heeft, want het
van-buiten-leren ener onbekende partituur vergt tijd. Het is eveneens mogelijk dat
zijn type van uitdrukking zich voorgoed heeft vastgelegd in het geringe aantal
composities die hem een uiting veroorloven met het summum van effect. Telkens
wanneer hij uit een partituur dirigeert verliest hij twee-derde van zijn macht om te
boeien, zeven-achtste van zijn vermogen om de hoorder te interesseren.
Als ik naga wat mij uit de jaren van Kubeliks Amsterdamse arbeid bijbleef in de
levende herinnering, met het accent ener sterke, weldadige impressie, vind ik slechts
de Negende Symphonie van Mahler, maar ik heb niet de zekerheid dat mijn indrukken
niet bevooroordeeld en begunstigd waren door overwegingen en emoties waarvan
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de oorzaak eer wortelde in mijn liefde voor de componist, dan in de vertolking van
zijn werk. Doch stellig is een enkele uitvoering, die noopt tot erkentelijkheid, een
resultaat dat neerkomt op een tekort. Als ik naga, welke vorderingen Kubelik gemaakt
heeft in de zuiver materiële orde van het orkestrale, buiten welke zijn aandacht zich
nauwelijks uitstrekt, ontdek ik nog minder. Op dit gebied mist hij een onontbeerlijk
element: de neiging tot perfectie in alle vormen, - kleur, rhythme, nuance, evenwicht,
verhoudingen etc. Het is niet direct slecht wat hij doet. Maar het is bijna nooit
helemaal àf, helemaal proper, helemaal schoon, helemaal bevredigend. Bijna altijd
klopt het op een haartje na, maar bijna nooit compleet. Hij evolueerde in dit opzicht
niet. Zijn slag, welke ik niet meer hoef te beschrijven, is van dat op den duur
importante tekort zonder enige twijfel de voornaamste oorzaak.
Alvorens over te gaan tot het opmaken van deze balans heb ik mijn bevindingen
willen controleren aan de vier uitvoeringen welke Rafael Kubelik leidde in de
afgelopen weken. Ik heb elk der geopperde bezwaren wederom kunnen verifiëren.
Het buitensporige, onschatbare lot is hem vergund geweest om zich tijdens vijf jaren
te oefenen met een orkest als het Amsterdamse. Ik geloof dat het onnodig is dit
experiment voort te zetten en meen dat de hedendaagse bestuurders van het orkest
zowel reëel als billijk zouden handelen, door nu eens dezelfde kans te schenken aan
een ander.

Het intermezzo Ormandy
Wij konden ons bijna nauwelijks nog voorstellen hoe de Italiaanse Symphonie van
Mendelssohn bedoeld werd terwijl hij ze componeerde, hoe zij door de dirigent moet
worden aangepakt om te klinken zoals zij is. Eugene Ormandy, een Hongaar uit
Amerika, heeft ons dat geleerd.
Bij de eerste accoorden zakte het hele decor weg waarin we sinds een eeuw leven
en denken. Opeens was Mendelssohn weer twee en twintig jaar en hij reisde door
Italië. Men ging daarheen toen, zoals later naar Klondyke, om geluk te zoeken. Het
Italië van 1831, van La Chartreuse de Parme, de betoverendste van alle romans. Er
bestond nog geen pessimisme, geen hypochondrie, geen schizophrenie, geen complex.
De aarde was een feest. Hij, als een edelknaap der Renaissance, heeft geen zintuigen
genoeg om haar te genieten. Het is mooier, stralender, bekorender dan wat hij, een
geniaal troetelkind, heeft gedroomd. In deze toestand van hoogste vibratie valt hem
het begin te binnen van zijn Symphonie. Als een visioen van juichend licht. Het is
geen zon die door nevelen breekt. Het is een supernova die plotseling explodeert met
een glans van duizend zonnen. En met de roes van een creatieve geest die over zijn
wereld ronddanst als een jonge god.
Het moeilijkst was niet om de dingen en zichzelf zo te zien. Alles in Mendelssohns
jeugd had daartoe samengewerkt. Het moeilijkst was om de dingen zo te doen, zonder
een weifeling, tot ze voltooid zijn. Hij heeft dat gekund. Hij heeft dat verwezenlijkt.
Een orkest wordt onverhoeds, bij wijze van mirakel, een eindeloos azuren veld,
waarover met een supreme gratie, met een supreme gemakkelijkheid, melodische
gestalten op en af zweven, komen en gaan, altijd onverwacht en verrassend, altijd
bekorend of vervoerend, een half uur, een eeuwigheid lang, in souvereine harmonie
en met moeiteloze bezieling. Enkel luisteren is genoeg; het geeft de opperste vreugde.
Wij denken niet. Wij smaken. Te midden van die onvergelijkbaar blauwe ruimte en
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die volmaakte reien van zingende figuren zijn wij helemaal orgaan van horen
geworden, helemaal melodie en rhythme, helemaal opgenomen in het geluid, zoals
men dat kan hebben bij een vliegende storm, een geweldige snelheid, waarvan de
sensatie zich mechanisch omzet in een corybantisch enthousiasme, dat overal doortrilt,
ook nog wanneer de vaart, de klank en de felle belichting een poos luwen.
Dat was ongehoord. Een unieke gewaarwording: zich een half uur lang verplaatst
te voelen in een gesteltenis als die van Vincent terwijl hij zijn daverende zonnen
schilderde. Sinds jaren en jaren was uit de symphonie van Mendelssohn dat
authentieke accent der grote dithyrambe verdwenen. Het was vervangen door een
gladde, montere opgewektheid. Theoretisch die bacchantische uitgelatenheid terug
te vinden was al een onderneming waaraan niemand ooit heeft gedacht. Nog veel
moeilijker was het om zo'n geweldige uitbarsting van de echtste, edelste levensdrift
te realiseren in de praktijk. Ormandy heeft dat gekund. Hij heeft dat gedaan met een
ongelofelijke precisie. Met een raffinement in de juistheid en in de verscheidenheid
van alle accenten, met een losheid en een heerschappij in de verschillende tonelen,
met een meesterschap en een waarachtigheid alsof het werk onder onze ogen werd
gecomponeerd. Het orkest klonk onbeschrijfelijk. Elke noot was een verrukking. Iets
zo bedwelmend meeslepends als de tweede helft der finale heb ik nooit ondervonden.
Zelfs de sterkste herinneringen van Beethovens Zevende verbleekten daarbij. Alles
van die tweede helft wat altijd intellectualistisch aandoet, werd hier getransformeerd
in stralende en vitaliserende energie.
Eugene Ormandy heeft ons eveneens geleerd hoe het Eerste Pianoconcert van
Beethoven moet worden opgevat om het te herleiden tot de gevoelens uit welke het
ontstond, waardoor het verwant is met de uitingen der zuiverste lyrische dichters, en
ik denk hierbij eer aan Chénier, Keats, Shelley, zijn tijdgenoten die hij niet heeft
gekend, dan aan de Duitsers die hij las.
In de wereld der muziek heerst de gewoonte om een ‘stuk’, en vooral een solostuk,
hoofdzakelijk te beschouwen van de technische zijde, de uiterlijke kant, zelfs wanneer
men enige aandacht schenkt aan de expressieve elementen, en zelden, misschien
nimmer, heeft iemand in dat Eerste Pianoconcert een poëem vermoed van het
sensitiefste dichterlijk gehalte, de soberste welsprekendheid, de diepste gedachten,
de rijkste fantasie. Onder de handen van Ormandy en van Del Pueyo, de solist, scheen
dat ganse Eerste Pianoconcert herboren als nieuw. Het was geen concert meer voor
een solo-instrument, waarbij men uitsluitend of voornamelijk luistert naar de virtuoos,
en de orkestrale partij op de koop toe neemt als decoratieve omlijsting. Neen, zoals
het inderdaad moet, zoals Beethoven het heeft geordend, was de rol der piano
evenredig gesitueerd in de activiteit van het orkest, dat hier niet optrad als begeleider,
als bijkomstige illustratieve factor, als figuratie, maar als veelvoudig en altijd
equivalente medespeler in een muzikale handeling, waar de piano principaal blijft
zonder de harmonie en de proporties te verstoren van de architectonische lijnen,
zonder de continuïteit te verbreken van de uitdrukking naar welke Beethoven streefde
in dit werk. De artistieke intelligentie waarmee Del Pueyo (die een virtuoos is der
top-klasse) zich aanpaste bij deze minder opvallende functie, bevestigde mij ten volle
de hoge dunk die ik vroeger kreeg van zijn natuur. Het was een onwaardeerbare
verrassing om door de overwogen samenstemming tussen zulk een kunstenaar en de
bewonderenswaardige instrumentalisten van ons orkest te mogen constateren dat
Beethovens Eerste Pianoconcert volgens dezelfde aesthetische normen is
gecomponeerd, en dezelfde verheffende hoedanigheden bezit als de beroemdste
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zijner symphonieën. Bij het slot suggereerde Ormandy de momenten van betoverde
oneindigheid welke men subliem pleegt te noemen, en die mij voortaan in het
geheugen zullen komen (als punt van vergelijking) telkens wanneer ik deze passage
wederom zal horen. Uitgezonderd Van Beinum had ik nog niemand onder dirigenten
ontmoet die in solistische stukken zoveel zorg besteedt aan de begeleiding.
Tot hiertoe kon ik Ormandy zien als een talent van vrijwel onbeperkte afmeting. Een
technicus van de beste soort. Hij kent het mechanisme van een orkest door en door,
hij weet alles wat er mee kan worden gedaan op het klankgebied en in de richting
van het magnetisme of de hypnose. Zijn rhythme is buitengewoon elastisch (ondanks
een greintje zwaarte), maar niettemin streng, hoewel onmerkbaar, gecentreerd in een
vaste eenheid van beweging. Zijn coloristische verbeelding is zeer uitgebreid en in
de kunst der schakeringen overtreeft hij desnoods de meest genuanceerde
componisten. Hij bezigt de vier temperamenten naar behoefte, en alle vier met
dezelfde zekerheid. Zijn gebaar is een tikje massief, een beetje te volumineus soms,
maar behoudt altijd een zwevende veerkracht, een lenigheid, die ook het te corporele
aannemelijk maakt. Wegens zijn overvloed van vitaliteit of terwille van het effect
heeft hij een neiging om de dynamische climaxen te overdoseren, en hij vervalt
bijwijle in die fout, maar niet te dikwijls.
De enige beperking welke aan dit zeldzame talent wordt opgelegd, komt van de
geest der componisten. De mentale blik waarmee Eugene Ormandy een partituur
beziet, wendt zich in eerste instantie tot het soort van klank dat een bladzijde noten
bij de deskundige lezer oproept. Hij bemerkt in de eerste plaats (en misschien bijna
exclusief) de materiële gestalte, de materiële, orkestrale mogelijkheden van een
compositie. De gehele regie en mise-en-scène ener muziek bepaalt zich weliswaar
niet systematisch tot deze louter stoffelijke visie, maar zij gaan er van uit en worden
er voortdurend door beïnvloed. Nu is het wellicht geen ijzeren wet dat het procédé
der kennisneming juist andersom behoort te geschieden, dus dat de innerlijke blik
zich allereerst wenden moet naar de geest, naar de bedoeling welke bij het schrijven
der noten heeft voorgezeten, en dat derhalve deze geest, deze bedoeling de enscenering
der materie zullen regelen. Het zal inderdaad menigmaal gebeuren dat de persoonlijke
reflexen en reacties, die een dirigent krijgt van een klankbeeld, ten naaste bij
coïncideren met de innerlijke drijfveren van de componist. Maar het kan eveneens
gebeuren dat deze roerselen waarheen zijn aandacht niet genoegzaam was gekeerd,
de dirigent geheel of gedeeltelijk ontsnappen, en dat hij ze onvoldoende of soms
averechts weergeeft. In elk geval is het voorzichtiger en doelmatiger om bij de mentale
voorstelling ener partituur altijd de geest, de bedoeling van een componist te laten
prevaleren en daaruit de nodige schikkingen af te leiden. Door de manier, door de
methode waarmee Ormandy contact neemt met de noten (onbewust waarschijnlijk,
nauwelijks beredeneerd) was het te verklaren dat de overige composities welke hij
uitvoerde (Daphnis et Chloé, Suite in D van Bach, Derde Leonore, Till Eulenspiegel,
Derde viool-concert van Mozart, Vierde Symphonie van Tsjaikofsky, Militaire
Symphonie van Haydn, Das Lied von der Erde) een haast onevenaarbare instrumentale
uitmuntendheid bereikten, maar het psychomotorische deel onzer hersens niet, of
slechts episodisch, of onvolledig aandeden.
De kunst der hedendaagse grote dirigenten berust op levensbeschouwingen en daarmee
concorderende aesthetische richtlijnen die geldig waren en werkzaam, in het verleden,
tot aan de vorige generatie. Hierna vinden de grote dirigenten niets, of zo goed als
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niets wat hun convenieert. Waarom niet? Omdat door een absurde paradox in onze
tegenwoordige tijd, waar de psyche en haar analyse een zo preponderant aandeel
verwierf in de intellectuele belangstelling, ongeveer het totaal der componisten die
psyche en haar wensen of wetten compleet ignoreert, volslagen negeert, of schuwt,
of als onwetenden ermee omspringt. Elk dirigent zoekt en probeert wat hij kan. Ook
Ormandy. Maar het resultaat (een vierde symphonie van Persichetti, een Second
Essay van Barber, beiden Amerikanen, de Concertmuziek voor strijkers en koper
van Hindemith) was niet de moeite waard en in geen enkel opzicht interessant.

Hedendaags Gezang
Dat wij leven in een meedogenloze eeuw, waarvan de kille wreedheid elke
beschrijving tart, zou geen sterveling vermoed hebben die de huidige civilisatie te
beoordelen had uit de gezichtshoek van de ‘Liederavond’, welke op de eerste dag
dezer maand gegeven is door Dietrich Fischer Dieskau.
Ofschoon hij nog jong is, verbreidde de faam van radio en gramofoon zijn naam
reeds naar alle windstreken, zodat de gevierde zanger, in overleg met het
Concertgebouw (N.V.), de Kleine Zaal verwisselde voor de Grote, liever dan ook
maar een der talrijke bewonderaars teleur te stellen die op zijn roep waren afgekomen.
Om de wijde ruimte behaaglijk te maken, en een indruk te wekken van intimiteit
welke bij kamermuziek past, had men het podium met tapijten en palmen veranderd
in een bevallige oase (‘zij-zelve is 't, maar weer jong, herschapen’, zoals eens
Schimmel schreef) te midden van welker rankend gebladerte de zwarte piano
glimmerde. Toen de uitvoering begon gingen de luchters op nachtpitje, terwijl vanaf
het achterbalcon een zoeklicht het Oosterse tuintje overgoot met gulden zonnestralen.
Men mag dat graag (ik ook), zo'n sluier van poëzie in 't verschiet, als 't niet te duur
is.
En daar stond in de welving van de vleugel, in zijn koesterend aureool, de beroemde
bariton, de geliefde bard, de gedroomde held. Hij is een jeugdige Germaan van rijzige,
athletische gestalte, met een innemend uiterlijk, en ietwat bleek getint gelaat. Hij
stond daar onbeweeglijk, als een beeld. Hij kent zijn kunst. Hij verroert nauwelijks.
Slechts af en toe wendt hij het hoofd even naar zijn begeleider, juist genoeg om een
teken te doen met de ogen. Neutraal en zeer reëel. Goed bedacht, zo'n glanzende
Memnons-zuil aan 't eind van een schemerige zaal. Wellicht heeft hij die afscheiding,
dat isolement nodig om de ware snaar aan 't trillen te brengen. Men merkt altijd met
genoegen (ook ik) als een kunstenaar let op een beetje ceremonie, en zich de moeite
getroost om te proberen wat te toveren, of desnoods te goochelen.
Hij heeft een stem van de zuiverste klokspijs, en zong niets dan Beethoven. Terwijl
hij bezig was met In questa tomba oscura, zijn eerste nummer dat met de deur in huis
viel, meende ik iemand te horen over wie men onmiddellijk een opinie heeft die niet
meer verandert, en waarnaar men verder kan luisteren voor eigen plezier. Een prachtig,
staand geluid, onafhankelijk van de adem, met een buitengewone gelijkmatigheid
vibrerend op de aangehouden tonen, een ravissant pianissimo, het forte als de bazuin
van een orgel, overweldigende crescendo's, exquise diminuendo's, delicieuze
half-tinten, en alles even natuurlijk, even sensitief, altijd in de goede verhoudingen.
Dat lied van Beethoven is bovendien een meesterstuk, aangrijpend als sommige
grafleggingen van schilders. Werkelijk, men kon zich daarbij Holland en Brabant
beloven voor een hele avond.
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We hebben ze niet gekregen, deze gouden bergen, en men had niet veel tijd nodig
om het te bemerken. Het was een manier wat Fischer Dieskau bij In questa tomba
te voorschijn bracht, en hij week geen millimeter af van die manier. Hij bleef bij wat
hij deed: een mooie ronde toon die afnam tot gefluister, een zwellinkje maakte en
weer in fluisteren terugzonk. Af en toe kwam nog zijn bazuin voor den dag, alsof hij
plotseling wakker werd, alsof hij niet helemaal de schim was van een maanzieke
Hercules. Schielijk vervaagde hij dan opnieuw in zacht gelispel, gesmoes, gemummel,
gezucht en gekweel met zijige, fluwelige kopstem. Het was verschrikkelijk gevoelig
en hoe langer hoe gevoeliger. Het edelaardigste, het reinste, schuchterste,
maagdelijkste gevoel, met nu en dan een uithaal, om te bewijzen dat het niet gedroomd
is, maar gebeurt. De geïdealiseerde uithaal van het antiquarische keukenmeisje, dat
aan de oever van een snelle vliet haar boezem uitstort. De heroïsche Beethoven, de
kampioen van de Eroïca en tegen het Noodlot, Beethoven de Olympiër, Beethoven
de Dionysische moest zich dat laten welgevallen. Hij stond daar tot over de oren in
de watten, het dons en het molton, met een smeltend, wazig stemmetje de snoezigste
lievigheden op te dissen, en onnozele grapjes te verkopen. Om voor altijd en eeuwig
genoeg van hem te krijgen. Om hem niet meer te kunnen zetten met zijn sentimenteel
gefemel over Die ferne Geliebte en Adelaïde. Maar de hoorders zwijmelden. Zij
loonden hun zanger niet met een plasdankje, zoals men eertijds zei. Het applaus
klaterde.
Was dat overgevoelde voelen echt? Was het onecht? Gemeend of aangeleerd?
Spontaan of gelogen? Kan iemand van deze dagen nog zo grondeloos naïef smachten
en kwijnen als onze voorouders op de top der duinen? Alles is mogelijk. Ik weet het
waarachtig niet meer. Ofschoon compleet verdoezeld, vroeg ik me toch af hoe iets
echt kan zijn wat een hele avond niet van accent verwisselt, niet van intonatie, niet
van manier.
Drie dagen later smulde men nog liefelijker in dezelfde Grote Zaal, waar de tenor
Walter Ludwig optrad voor de abonné's van de Kunstkring. Er was ditmaal geen
decor, geen oosters tuintje. Het geval speelde in de nuchtere werkelijkheid. De stem
die men hoorde klonk dikker, grover, ouder, lomer, lijmeriger, alsof zij aan een lichte
verkoudheid leed, maar dat kon ook expres zo bedoeld zijn, bij wijze van stilering
in de beoogde expressie. Voor de rest was er geen verschil. Dezelfde innerlijke
gesteltenis, waarbij, wanneer men ze karakteriseren gaat, onwillekeurig de woorden
zoetigheid, stroperigheid, kleverigheid, temerigheid in de gedachte komen, zonder
dat men zoekt, en hoewel men ze met alle macht afweert. Drenserige, logge, slepende,
lijzige, suikerige weemoed en weedom, zonder eind. Het is ongelofelijk hoe onpeilbaar
insipide en stupide daarmee alles wordt, een Mozart en een Gluck even erg als een
Beethoven, een Schubert, een Hugo Wolf. Hoe machteloos, hoe ontzenuwend, hoe
verwaterend, hoe verwekelijkend. Men heeft de impressie in een kleuterschool te
zijn, een enorm brave kleuterschool voor volwassenen.
Wat is al dit sentimentalisme waard als kunst? Wie de uitdrukking beperkt tot
dezelfde toon, dezelfde kleur, zonder enige verscheidenheid, zonder een spoor van
variatie, heeft niet veel vakmanschap nodig. Maar ontwijfelbaar beantwoordt deze
stijl aan een behoefte. Stellig is het succes van deze stijl een protest dat zich op andere
wijze niet kan uiten. Protest tegen het cerebralisme, tegen het intellectualisme, tegen
het abstractionnisme.
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Het hangt in de lucht. Men kan zich dat denken. Men kan dat hopen. Men zou daaraan
willen meedoen. Maar niet met zulke middeltjes. Niet met zulke middelen. Niet op
dat peil.

De atoomwapens en ons Geweten
De laatste maanden, als ik onze kranten lees, begrijp ik dikwijls niet hoe ik het heb.
Zij schrijven over de atoomoorlog als over de gewoonste zaak van de wereld.
Bijvoorbeeld:
In het Handelsblad van 28 Januari bespreekt een militaire medewerker met de
koudste koelbloedigheid de mogelijkheid van een plan om een radio-actief gordijn
te hangen tussen West-Europa en Oost-Europa. Een radio-actief gordijn waar niemand
door kan. Dat gordijn zou worden bewerkstelligd door middel van atoombommen,
waarvan de kraters en hun verderfelijke actie-radius een soort van onoverbrugbare
kloof moeten graven die zal lopen van Lübeck tot aan de Zwitserse grens. De schrijver
schat dat daarvoor 600 atoombommen nodig zijn, en hij vindt dat weinig, slechts 5
pct ongeveer van de Amerikaanse voorraad, die 10.000 bedraagt.
Is een verschrikkelijker waanbeeld denkbaar?
Weet u nog hoeveel rumoer er een poos geleden in de kranten is geweest over het
Franse dorpje Tignes, dat moest verdwijnen onder het water van een kunstmatig
meer, waarmee electrische stroom zou worden gewonnen?
Ieder stortte toen een traan bij het lot der dorpelingen, die hun kerkje, het kerkhof
waar hun geliefde doden rusten, en hun ganse verleden, moesten prijsgeven aan de
vernietiging, aan de vergetelheid, ter wille van een productief doel.
Vergelijk nu even.
De afstand tussen Lübeck en de Zwitserse grens is in rechte lijn omstreeks 750
kilometer. Dat is langer dan van hier naar Berlijn. Dat is van hier tot het midden van
Frankrijk. Die lijn doorsnijdt een dichtbevolkt gebied.
Hoeveel dorpen kunnen daar liggen met hun kerkjes en kerkhoven? Met hun
herinneringen?
Hoeveel stadjes?
500? 400? 300?
Hoeveel productieve ondernemingen zouden met die dorpen en stadjes in de lucht
vliegen?
Hoeveel vierkante kilometers vruchtbaar land, of mooi land, dat in Europa al te
kort komt, zouden daarmee teloorgaan?
Ik voel niet gauw medelijden met de Duitsers. Maar toen ik van die plannen las, heb
ik hen beklaagd.
Ik heb ook onszelf beklaagd. Omdat zoiets monsterachtigs als die koelbloedige,
harteloze, nutteloze, waanzinnige verdelging over een lengte van 750 kilometer
gedrukt en gelezen kan worden in het goede Holland, zonder dat er een orkaan van
protest en afschuw opstijgt.
Maar alles wat de atoomoorlog betreft, wordt verteld in de neutraalste termen, als
bij een kopje koffie, en het wordt geslikt als een kopje koffie.
Die radio-actieve loopgraaf van Lübeck tot Zwitserland is ondertussen maar een
zogenaamde vredesmaatregel, een beschermingsgordel. Wat zal het worden wanneer
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de echte oorlog uitbreekt, wanneer de rest van de Amerikaanse voorraad op Europa
ploft? 5000 Hiroshima's. 5000 Nagasaki's.
Is er een duidelijker bewijs nodig om aan te tonen dat de mensen op de verkeerde
weg zijn? Op de weg naar hun afgrond?
Wij zien de dingen niet meer gelijk zij zijn. Men heeft ons dat afgeleerd. Men is
bang dat wij angst krijgen en tegenspartelen. Nu nog, terwijl de hele wereld allang
van schrik niet meer zou moeten kunnen slapen, en allang in opstand zou moeten
zijn, sinds de Generale Staf van het Westen heeft besloten tot de atoomoorlog, nu
nog wordt de werkelijkheid verzwegen en verbloemd. Moeten wij angst krijgen en
tegenspartelen als het te laat is?
Doch de verwoestingen die wij voorbereiden en de massaslachtingen van mensen
die wij gaan aanrichten, behoren niet voorop te komen in de rij der argumenten
waarmee de atoomoorlog wordt gevonnist en verworpen. Zonder enige twijfel
overtreffen wij in gruwelen, in afzichtelijkheid, in mensenverachting alle barbaren
uit de vroegere geschiedenis, de wildste wilden, en zelfs de koppensnellers.
Daartegenover echter staat ook wel enig liefdewerk, in theorie en in praktijk, ook
wel enige barmhartigheid. Wij menen immers nog steeds een civilisatie te
vertegenwoordigen, normaal te denken, een streng geweten te bezitten.
Wij moeten daarom vragen, en in de eerste plaats: Wat blijft er onder het licht van
de atoombom over van de princiepen die de basis vormen van ons geweten, van onze
beschaving?
Herinner u Coventry.
Herinner u de kreet van afgrijzen die overal opging tegen de misdadigers die zoiets
durfden. Zij noemden dat ausradieren. De Fransen hebben daarvoor het woord
coventrysatie uitgevonden en in hun woordenboeken gezet. Als een schandvlek. Als
een brandmerk.
Vandaag beramen wijzelf dezelfde misdaad. Maar op duizendmaal grotere schaal.
En op duizendmaal ergere schaal. Want wij zouden deze misdaad bedrijven met
atoombommen, die Hitler en Goering niet hadden.
Op duizendmaal ergere schaal. Want er is een essentieel verschil tussen de wapenen,
die wij tegenwoordig conventionele wapenen noemen, en de atoombom.
Ziehier dat essentieel verschil:
Alle wapenen, die aan de atoombom voorafgingen, zijn relatieve wapenen geweest.
Wapenen tegen welke de mens nog een kans overhield om zich te weren, te dekken,
te verdedigen. Om eraan te ontsnappen. Een uiterst geringe kans soms. Maar altijd
nog een kans.
De A-bom en de H-bom zijn absolute wapenen. Het zijn wapenen waartegen geen
hulp bestaat. Geen enkele kans op hulp. Geen enkele kans om te ontsnappen. Wanneer
op dit ogenblik een H-bom viel bij het Leidse Plein zouden de volgende seconde
heel Amsterdam en alle Amsterdammers in een reusachtige wolk van hete stof
omhoogstuiven. Ook de meest argeloze kindertjes.
Wat sluit dit in? Wat wil dit zeggen? Wat volgt daaruit?
Het betekent dat er gedurende dit ontzettende ogenblik in Amsterdam, in een zeker
punt van ons zonnestelsel, in een punt van ons Heelal
geen Recht meer zou zijn,
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geen Rechter,
geen Onschuld,
geen Behoeder der Onschuld,
geen onderscheid meer tussen Schuld en Onschuld,
geen genade,
geen hoop zelfs op genade,
geen meedogen,
geen hoop zelfs op meedogen,
niemand bij wie men in beroep kan gaan, nergens,
geen Bestuur meer,
geen Waker meer om enkele ideeën te redden die waarde hebben, en zonder welke
de wereld waardeloos wordt,
geen God meer,
zelfs niet de schijn van een God.
Alles bijgevolg wat de mens sinds mensenheugenis gedacht, geloofd, gehoopt,
nagestreefd en bemind heeft, wordt door die H-bom uitgevaagd en zakt weg in het
niet. Alles, alles. De godsdienst, de philosophie, de theologie, de kunst, de wetten
van heden, verleden en toekomst. Alle menselijkheid wordt hersenschim. Geen enkele
geleerde kan dit loochenen.
Tot nu toe is over deze consequentie van de H-Bom nog niet gerept door de
geestelijke herders van de volkeren. Met geen woord, hoewel die consequentie de
kern raakt van al wat is. Waarom hebben zij dat verzuimd?
Maar nog in een andere zin zijn de Atoombommen absolute wapenen.
Wanneer een wetenschappelijk berekenbare hoeveelheid van deze bommen tot
ontploffing wordt gebracht, kunnen zij de aarde en haar dampkring omhullen met
een emanatie van radio-actieve elementen, die elk leven op deze planeet uitroeit, die
elk leven voor een tijd van eeuwen onmogelijk maakt.
De gehele Schepping, die vier duizend millioen jaren heeft geduurd, de hele
schepping der aarde en alles wat in die vier duizend millioen jaren is gebeurd - ook
de geboorte van Christus - kan met de Atoomwapenen worden tenietgedaan. Geen
enkel geleerde kan dit tegenspreken.
Zo groot werd de macht van de Mens. Hij kan de Schepping ausradieren,
coventryseren. Zal zulk een macht omslaan in waanzin? Zal zulk een macht gebruikt
worden voor misdaad?
Of wij het Eerste Beginsel God noemen, de Demiurgos, de Grote Architect, de
Scheppende Geest, de Natuur, of betitelen met een andere naam, dat Eerste Beginsel
is bedreigd, is in zijn wezen aangetast door die macht wanneer zij misdaad wordt.
Hoe ook ons geloof zij:
De Atoombom is een wapen anti-Leven. De Atoombom is een wapen anti-God.
De Atoombom is een wapen anti-Mens.
Onder iedere gezichtshoek, onder de morele, de ethische, de theologische, de
philosophische, de juridische, de artistieke, en bovendien onder de gezichtshoek van
het gewone gezonde menselijke verstand is het Atoomwapen een onvergeeflijk
wapen, een goddeloos wapen, een zedeloos wapen, een misdadig wapen. Een wapen
dat de rechtvaardigste zaak onrechtvaardig maakt. Een wapen dat wij niet mogen
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behouden. Een wapen waarvan de mens zich niet mag bedienen op straffe van eeuwige
dood.
Onder deze leuze moet de strijd tegen het Atoomwapen worden aangebonden over
de hele wereld. Wij zullen dan niet enkel ons lijf redden, ons have en goed, wij zullen
dan ook de eer redden van het menszijn.
Meermalen in de moderne tijden zijn wij, Hollanders, het geweten geweest van
Europa. Wij moeten dat opnieuw zijn en wij moeten dat blijven, tot het geweten der
overige naties zich rekenschap geeft van wat er te doen staat wanneer een aanklacht
als deze wordt ingediend.

De episode Martinon
Het eerste wat bij Jean Martinon opviel was dat hij het orkest anders had gerangschikt.
De altviolen die gewoonlijk in het midden zitten, achter de dirigent, waren naar voren
geschoven en hadden hun plaats verwisseld met de violoncellen. Visueel beschouwd
als groepering bevonden de alten zich dus op de voorgrond, zij aan de rechter, de
eerste violen aan de linker kant van het centrale punt waaromheen de instrumenten
sinds oude tijden worden geschaard.
Onder de verschillende manieren van opstelling der strijkers die de dirigenten om
een of andere reden verkiezen voor eigen gebruik, had ik deze nog niet aangetroffen,
en automatisch ging ik de aanleiding zoeken welke Martinon bracht tot zulk een
afzonderlijke ordening der instrumenten. Vormt het specifieke timbre van de altviool
een geprononceerd bestanddeel in zijn persoonlijke opvatting van de orkestrale
klankkleur? Oordeelt hij dat door een pregnantere belijning van de meestal
veronachtzaamde tussenstem der alt het gezamenlijke coloriet merkbaar zal winnen
aan consistentie, gebondenheid, schakering en evenwicht? Of heeft hij eenvoudigweg
een zekere onberedeneerde neiging tot een instrumentale tint die gekarakteriseerd
zou mogen worden als bijzonder geschikt voor de expressie van sommige paranormale
gevoelsstromen? Misschien bestaat er een vierde uitleg die ik niet ken. Misschien is
er bij Martinon helemaal geen bedoeling geweest in de ogenschijnlijke vooropzetting
der altviolen. In ieder geval heb ik de motivering niet kunnen ontdekken op de
concerten welke hij dirigeerde tijdens zijn verblijf te Amsterdam.
Hij begon met de Tweede van Beethoven, een der vier (op de negen) waarbij geen
scenario bestaat, en die dus speelt in de gestalteloze sferen van het zuivere muzikale
denken, gelijk de Eerste, de Vierde en de Achtste.
Uit deze keuze zelf, en uit de technische realisering der gekozen symphonie een
volledig begrip af te leiden omtrent de artistieke geaardheid van Jean Martinon, zou
op de avond van zijn debuut zeker een gewaagd en twijfelachtig ondernemen zijn
geweest, maar elke latere bevinding met hem nodigde als het ware tot een terugblik
welke een vermoeden verduidelijkte en bevestigde. Hij liet die Tweede Symphonie
in de gebieden der platonische idee waar zij ontstond, en hij liet haar op dat punt
waar de oorzaken nog geen gevolgen hebben, waar alles nog wiskundige formule is
waarin alles geborgen ligt. Zij gebeurt in een onverloren paradijs, veel volmaakter
dan het andere dat verloren ging, want er groeit geen boom der kennis van goed en
kwaad, en ook geen boom des levens. Men zou het oord waar zij geschiedt, eveneens
de Parnassus kunnen noemen, regioon van onbederfelijke harmonie, die
bovenmenselijk of onmenselijk zou schijnen als wij niet wisten dat zij door mensen
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was uitgedacht. Daar heerst de wetmatigheid van het alwetende Intellect. Er zijn
geen weerstanden. Er zijn geen tegendelen tussen de verschillen. Er is geen moeite.
Er is enkel lust. Een hemelse lust in iedere gewaarwording die voor het pure intellect
bereikbaar is. De musicus Beethoven heeft daar stellig vertoefd, menigmaal, in alle
phasen zijner creatieve werkzaamheid. Ook Haydn en Mozart. Wie hen daar volgen
wil moet bij het binnentreden elke herinnering aan aardse relativiteiten afleggen. Dat
gaat gemakkelijk wanneer men geen voorbarige meningen koestert, of iedere vooruit
bepaalde verwachting opzij zet.
Het was ook niet de onbevangen hoorder, maar de beroepsluisteraar, de criticus, die
gehinderd werd door zulk een markante verlegging van het centrum der sensibiliteit,
en ikzelf had tijd nodig om te wennen en onbelemmerd te reageren. In het begin
meent men dat ziel en gemoed te kort komen bij een interpretatie waar het
verstandelijke zo stelselmatig de prioriteit kreeg. Men mist een aantal kleine
huiselijkheden, goedmoedige ontboezemingen, trouwhartige vertederingen,
traditionele sentimentalismen, knorrigheden en kwinkslagen, alle van een tamelijk
laag mentaal niveau, welke onafscheidelijk werden van de ‘Duitse’ klassieken omdat
wij deze meesters, merendeels eenzamen te midden hunner volksgenoten, merendeels
wortelend in de hogere spiritualiteit van aangrenzende beschavingen, zelden anders
gehoord hebben dan in de vervlakkende, verburgerlijkende weerspiegeling van een
milieu dat hen slechts half begreep en meestal misduidde onder invloed van
denkwijzen die incompatibel waren met de eigenlijke geest hunner muziek.
Wanneer een artiest als Martinon dat meer dan honderdjarig patina, die vierdubbele
vernislaag opruimt en terugkeert tot de historische bronnen der inspiratie, tot de
psychische omgeving waaruit die klassieken schiepen, wordt de routine-hoorder
aanvankelijk overrompeld, verbluft, een tikje verblind zelfs door een klaarheid, een
kristallen vonkeling, een beweeglijkheid, een sierlijkheid, welke bijna artificieel
aandoen, bijna mechanistisch, bijna onnatuurlijk, te intelligent haast, te scherpzinnig
voor meesters van wie wij sinds jaar en dag uitsluitend het conformisme kenden, de
braafheid, de saaiheid, het gefemel, he gebeuzel, het gekwezel, het knusse, de
schablonische gevoelerigheden en de sleur. Opeens werden zij kwiek, springlevend.
Zij kregen fantasie. Wat zij te vertellen hadden, zeiden zij met een vivaciteit, een
élan, een allure, een lenigheid, een gratie, een tinteling, een luchtigheid, een pit, een
charme die passen bij hun noten, omdat zij passen in het kader van hun tijd, van hun
verbeelding. Men hoeft slechts een paar pagina's te lezen uit de mémoires van Da
Ponte (Mozart's tekstdichter), uit de brieven van Mozart zelf, of uit andere geschriften
dier dagen, om onmiddellijk met voldoende zekerheid ingelicht te zijn, omtrent de
globale geestesgesteltenis waarin en waarvoor de toenmalige componist arbeidde,
en zich te vergewissen dat de kijk welke Martinon op hen geeft, zeer waarschijnlijk
correspondeert met de werkelijkheid.
Als typisch model dezer compositorische, in de ware zin herscheppende vertolking,
kan gelden de finale van Beethovens Tweede, onovertroffen levendig, los, zwierig,
zangerig, flonkerend, jong, fors, alles in de trant der speelse comedie, en met juist
het tikje zwijmeling dat onmisbaar is. De manier waarop in het Andantino der Parijse
Symphonie van Mozart telkens het beginaccoord der phrase werd ingezet, alsof het
op vleugels neerstreek en nog even terugveerde, was een der meesterstukjes van
inzicht en uitdrukking, die men uit tientallen zou kunnen aanhalen als voorbeeld bij
een beschrijving, welke zich node bepaalt tot theorie.
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Gelijk bij goed toneelspel, goede dans en over het algemeen bij elke grote kunst,
berust de stijl van Martinon meer op de houding dan op het gebaar. Maar alle
composities behoren niet tot de categorie der eenvoudige grootheid, en naar gelang
de muziek het vraagt, kan hij voor de ene even expansief, zelfs convulsief zijn als
hij sober is en afgemeten voor de andere.
Hoe de orde bewaard blijft in orgiastische taferelen als de slotdans van De Falla's
Sombrero zullen enkel degenen kunnen verklaren die in het orkest zitten. Maar in
beide aspecten van zijn techniek beantwoordt het klinkend resultaat steeds aan de
strengste eisen van helderheid en nauwkeurigheid. Zijn zin voor kleur is niet minder
scherp en vindingrijk dan zijn zin voor rhythme en lineaire melodie. De dosering
dezer drie elementen wordt door hem altijd verricht in organisch verband met het
muzikale gegeven, en altijd in de exacte proporties. Zelden heeft men ons orkest
gehoord in zulk een uitgestrekte gamma van coloristische mogelijkheden en zulk
een kaleidoscopische overvloed van de mooiste en de verschillendste vormen van
straling. Zijn vakmanschap is even consciëntieus, betrouwbaar en trefzeker als zijn
kunstenaarschap. Hij maakte mij nieuwsgierig naar wat er met ons orkest bereikt
zou kunnen worden door een samenwerking van langere duur dan een paar weken.
En hoe wij Martinon dan zouden zien.
De premières welke hij gaf, hebben niet de horizon verbreed waarbinnen sinds dertig
jaren de muzikale gezichtskring besloten ligt. Het ballet van André Jolivet (‘Guignol
et Pandore’) schommelt tussen Ravel en Strawinsky, is knap gefabriceerd, maar de
invallen zijn onevenredig aan de enorme omvang van het sonore volumen. De
tweedelige Toccata voor piano en orkest van Marcel Mihalovici (Roemeens
Parijzenaar) behandelt een enkel kort thema, dat geconstrueerd werd volgens een
der moderne recepten, en ondanks dozijnen variaties niet verandert, noch noembare
expressie verwerft. De mechaniek van perpetuum mobile houdt de aandacht wakker
zonder te boeien en laat niets achter in de herinnering dan dat ene dorre thema te
midden van veel virtuoos gerinkel. Het orgelconcert van Anthon van der Horst heb
ik niet kunnen bijwonen. De Derde Symphonie, getiteld de Ierse, van Martinon, is
gecomponeerd door een onovertrefbaar orchestrator, die met meesterhand in tonen
schildert, zeer persoonlijk en buitengewoon interessant. Zij overschrijdt niet de kleine
ruimte van het pittoreske, niet de bekende technieken van het impressionisme, het
folkloristisch geluid inbegrepen, en verwezenlijkt op de meest paradoxale wijze de
beroemde paradox van Paulus: ‘niets hebbende, alles bezittende’. Wij weten daarna
wat Martinon kan. Wij weten niet wie of hoe hij is. Behalve een volleerd musicus,
een uiterst merkwaardig dirigent, een hard werker, toegankelijk voor het nieuwe, en
op de leeftijd waar César Franck zijn beste dingen nog schrijven moest.

Zeventien Componisten
Het zou tot niets dienen om te verbloemen dat de drie concerten die het Amsterdams
Kamermuziek Gezelschap georganiseerd heeft tot bevordering der Nederlandse
Toonkunst, slechts een zeer lauwe belangstelling gevonden hebben bij het publiek.
Ondanks een uitgebreide reclame-campagne met plakkaten, folders, circulaires en
annonces, ondanks de meest welwillende bijstand van de informatie-pers, ondanks
verlaagde toegangsprijzen en reductie, ondanks de attractie dat de hoorder met een
stembiljet zijn opinie kon geven over het gehoorde, ondanks de vriendelijke hulp die
elke componist geniet van kennissen en aanverwanten, ondanks de steun van ettelijke
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instanties, ondanks de medewerking van een hele schare instrumentale solisten wier
spreekwoordelijke vaardigheid en toewijding alleen reeds het succes zouden moeten
verzekeren, of ten minste de doffe geest van onverschilligheid hadden moeten
doorstoten, ondanks die volledige mobilisatie van alle voorhanden sympathie is het
niet één keer gelukt om de kleine zaal van het Concertgebouw voor meer dan een
derde te vullen en de mistroostige gewaarwording te vermijden die een hopeloze
zaak te voren aankondigt.
Zo veel goedgezindheid, zoveel inspanning, zoveel zorg, zoveel illusies, en zo
weinig loon, zo weinig dank, zo weinig animo. Wie kan daar tegen? Wie lapt dat
aan zijn laars? Iedereen ten slotte. Want er is geen keus. De Hollandse componist
zal daarom niet minder componeren. Waarschijnlijk zal hij daarom niet minder
worden uitgevoerd. Maar wie blijft te midden van die slappe lusteloosheid, tegenover
die openlijke geringschatting ongekneusd, even kranig en helemaal fiks? Wie zal
eerst niet een horde van dompige bijgedachten te verjagen hebben als er weer wat
muziek in hem gaat zingen, en af te schudden terwijl hij werkt? Het vuur komt
desnoods vanzelf. Maar hoe het te beschutten? Hoe het te onderhouden? Hoe het te
laten laaien in een lucht waar zo weinig is dat aanwakkert?
Deze verlatenheid, die gerekend mag worden tot de ongelukken welke een cultuur
kunnen treffen, deze miserabele verlatenheid is voornamelijk te wijten aan de manier
waarop men in Holland de componist onderkent. Onze manier van onderscheiding
karakteriseert zich door een volslagen gemis aan methode en een bijna totale
ontstentenis van criterium. Vroeger reeds heb ik haar ontraden, doch de lastgevers
van het Amsterdams Kamermuziek Gezelschap volgden onze van oudsher
ingeburgerde gewoonte en begingen dezelfde fout.
Gij hebt het herhaalde malen kunnen lezen in de aanbeveling waarmee de mensen
werden aangespoord tot het bijwonen van de drie concerten. Men beloofde zeventien
Nederlandse componisten. Zeventien Hollandse tijdgenoten die muziek maken.
Zeventien candidaten voor de roem en voor de onsterfelijkheid. Zeventien eventuele
meesters. Zo is het gebruik bij ons. En zie nu even per analogie de absurditeit van
dit getal. Is er iemand die, zelfs na een half uur zoeken, mij zeven levende
componisten kan opnoemen in het hedendaagse Duitsland? Neen. In het Frankrijk
van heden? Neen. In Groot-Brittanië, in Italië, in Rusland, in Spanje, in Denemarken,
in Noorwegen, in Finland, in Zwitserland, in de beide Amerika's? Neen. Al zoudt
gij ze misschien vinden, na het raadplegen van een of ander lexicon, gij geeft mij
meer dan de helft gaarne cadeau. Zonder enige twijfel zijn ze er, in grote steden, in
kleine stadjes en dorpen. Ze zijn er bij honderden. Maar zij vormen de ondergrond,
het achterplan, de voedingsbodem. Als representatieve verschijnselen voor de
waardebepaling, voor de kentekening der cultuur van een natie tellen zij niet mee.
De scheidsrechters van die natie oefenen een selectie uit, welke meestal reeds door
de publieke opinie is aangewezen, en vergenoegen zich met drie of vier namen,
volgens een behoorlijke norm, waarbij uitsluitend gelet wordt op de kwaliteit.
Wij doen dit anders. Bij ons wordt niet geschift. Of als wij soms de zeef eens grijpen,
zijn de mazen dermate wijd dat ongeveer iedereen er door kan. Wij hebben geen
voorgrond, geen kader, geen figuren. Wij hebben ook geen arbiters. Op welke basis
trouwens zouden zij arbitreren? Wij hebben geen spoor van norm, niet eens iets wat
daarnaar zweemt. Evenmin hebben wij een publieke opinie, tenzij over enkele doden.
Wij hebben zelfs geen particuliere opinie. Toen enkele jaren geleden een ondernemend
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buitenlander, die een boek wilde schrijven over hedendaagse Hollandse muziek, zich
om inlichtingen wendde tot Donemus, het documentatie-bureau dat befaamd is
wegens zijn activiteit, overhandigde men hem, na rijp beraad, een lijst van vijf en
veertig namen. Wat moest hij aanvangen met zulk een bibliotheek, die onophoudelijk
aangroeit, want terwijl hij hen bestudeert componeren die 45 voort? Velen zijn
uitverkoren, niemand is geroepen. Bezitten wij 45 dichters, 45 prozaïsten, 45 schilders,
45 beeldhouwers, 45 architecten? Als ik mijn hoofd ermee moest redden zou ik ze
niet kunnen opsommen, noch de 45 componisten overigens.
Gemeten met de simpelste maatstaf van het ordentelijke, presenteerbare handwerk
is zulk een onbekrompen onzijdigheid in oordeel en vooroordeel natuurlijk te
verdedigen en daarenboven te rechtvaardigen. Wanneer men elk aesthetisch beginsel,
elk intellectueel vergelijkingspunt laat varen, zal men onder een bevolking van enkele
millioenen zielen wel altijd een paar honderd mensen aantreffen die het notenschrift
voldoende leerden om hun de titel van componist niet te mogen weigeren en de
strengste wetgeving zal dit soort van onschuldige misleiding nimmer kunnen
verhinderen. Maar de onbetwistbare theorie vermoordt hier alle praktijk. Want wij
Hollanders, die ter wereld wellicht de enige natie zijn waar men een
propaganda-brochure durft publiceren met twaalf namen van componerende
celebriteiten (onder wie diverse welbekenden nog ontbreken, doch deze komen later
aan de beurt), wij Hollanders, die zonder argwaan het publiek een cyclus aanbieden
van zeventien toonzetters, welke reflexen hebben wij door onze kritiekloze acceptatie
gaandeweg geschapen bij onszelf? Het bewijs is wederom geleverd. Als de mensen
dat getal zien van zeventien componisten, murmelt er in hun binnenste een stem die
zegt: Dat bestaat niet. En zij blijven thuis.
Omdat muziek bij uitstek de kunst is van alles of niets, valt er niet te discussiëren
over het ongelijk of gelijk dat de thuisblijvers kunnen hebben. Wij moeten het feit
nemen zoals het onder onze neus geduwd wordt, keer op keer. Al denkt ook iedereen
zijn uil een valk te zijn, wij moeten de volstrekte onmogelijkheid leren begrijpen van
de onderstelling dat een land componisten produceert bij dozijnen, aan de lopende
band. Het spreekt vanzelf dat elk hunner recht heeft op een betamende levensstandaard
en dat de zorg daarvoor rust op de gemeenschap, zonder onderscheid tussen kaf of
koren. Maar niet aan elk hunner kan het recht worden verleend om voor onverschillig
wat zij fabriceren de speciale aandacht hunner medemensen te vragen in de vorm
van een concert. Wijl de muziek speelt in de tijd, wijl iedere compositie een kwartier
of zo iets duurt, is reeds om banale physische redenen de verwachting dat honderd
en meer componisten hun werken kunnen brengen in de openbaarheid, strijdig met
het gezond verstand.
Wij moeten eveneens bedenken dat, wanneer het gemiddelde peil te laag zakt, ook
het goede minder kansen heeft. Waar de mediocriteit overheerst, zal het geringste
blijk van waarlijk talent reeds buitensporig schijnen, niet alleen voor het publiek dat
gaarne bewondert, maar ook voor degene die talent ontving en te gemakkelijk vergeten
zal er mee te woekeren.
Het spijt mij grondig tot zulke beschouwingen genoodzaakt te zijn door minstens
twee derde van de uitgevoerde composities welker flagrante overbodigheid op het
eerste gezicht had kunnen worden geconstateerd. Het spijt mij des te erger omdat zij
in generlei verhouding stonden tot de uitmuntendheid der kunstenaars wie men die
muzikale armoede te vertolken gaf. Ik hoop echter dat al deze overwegingen samen
genoeg argumentatiekracht bevatten om hier, naar het voorbeeld van andere naties,
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te beginnen met het aanleggen van een maatstaf. In ieder geval voor het minimum
dat kan worden aangeboden.

De zang der eeuwen
Bij de Hollandse hoorders verliest Het Nederlands Kamerkoor zienderogen terrein
en als de afbrokkeling in hetzelfde tempo doorgaat, zal dat beste onzer zingende
gezelschappen binnenkort nog slechts een auditorium vinden buiten de grenzen, waar
in tegenstelling tot hier, de levensruimte toeneemt ener seculaire kunst, die lange tijd
ons natuurlijk monopolie is geweest.
Deze geleidelijke inkrimping van het nationale resonantiegebied betreft niet enkel
de zeer verdienstelijke zangersgroep, welke door Felix de Nobel in de arcana der
oude muziek wordt geïnitieerd, maar die vervreemding toont zich bij ons ook jegens
de kunst zelf der componisten van de a-cappella-stijl, wier faam iedere dag nog
opklinkt in de namen onzer straten.
Ik zie niet graag een meer dan half lege zaal voor een exceptionele gebeurtenis
als de integrale uitvoering der Missa Pange Lingua van Josquin des Prés, die over
de hele wereld misschien slechts eenmaal per generatie uit haar schijndood gewekt
wordt. Maar het brengt mij in zak en as wanneer ik merk dat er onder de honderd
aanwezigen die voor zulk een evenement tezamen komen, geen tien, geen vijf zijn
bij wie het meesterlijkste der meesterstukken (had Erasmus kunnen zeggen) een
echte medetrilling te voorschijn roept met zo hemelse melodie. Het ganse
onuitsprekelijk prachtige werk dat iedereen, die instinct behield voor ware, grote
muziek, tot zijn binnenste hart had moeten doordringen, ook al is zijn gemoed anders
gericht, ook al ware de klank niet helemaal smetteloos, dat ganse onbeschrijflijk
kostbare getuigenis van een der edelste en roerendste intelligenties die zich in muziek
hebben geuit, ging zichtbaar aan de hoorders voorbij zonder dat een hunner zenuwen
noemenswaardig reageerde. Het duurde een half uur. Dertig minuten schoonheid van
de orde der allerhoogsten, uit de regioon waar elke menselijke sensatie herleid wordt
tot het innigste en vurigste beminnen. Het schamele bedankje daarvoor, van een
ijzingwekkende kilheid, duurde geen tien seconden.
Dit symptoom van afsterven was niet nieuw; het stond niet geïsoleerd, het raakte
niet enkel Josquin. Tijdens en na de tweede Boetpsalm van Orlandus Lassus kon
men hetzelfde gebrek aan genegenheid, aan het intieme verstandhouding waarnemen.
Het herhaalde zich dikwijls genoeg om te gelden als waarschuwing. Iets dat
onvergankelijke waarde scheen te hebben, iets dat wij dierbaar achtten, verliest zijn
vermogen om tot ons te spreken in verstaanbare taal, het wordt machteloos, het
verkwijnt, het zieltoogt, en, als wij het niet helpen, zal het verwelken, verleppen, en
ten laatste verdwijnen.
Op een tabel der onheilen welke over de Westerse civilisatie kunnen uitbreken,
zou de teloorgang der muziek die belichaamd is door de namen Ockeghem, Obrecht,
Josquin in omvang gelijkstaan met de sluiting, of met de sloping van alle musea voor
middeleeuwse kunst, met het radicale schrappen van alles wat tot omstreeks het jaar
1600 zich gemanifesteerd heeft in het hart en het brein van ons land, met de
verdwijning van alles wat uit die tijden onzer oorsprongen, onzer ontwaking als
vervaardigers van mooie dingen, bestendigd bleef tot heden onder duizenderlei
vormen, gestalten, symbolen, allusies, die min of meer actieve reflexen zijn geworden
van ons wezen, van ons schijnen.
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Niemand kan zich zo'n totale afbraak voorstellen als reële mogelijkheid, niet eens
als fantasie. De kloof welke door zulk een opruiming gegraven zou worden is te
breed en te diep om haar te kunnen verbeelden. Toch gebeurt zij onder onze ogen in
de muziek en zonder dat velen zich verontrusten. Een geluid, dat de eigenlijke stem
is geweest der pre-renaissancistische schilders, beeldhouwers, architecten en dichters,
wordt allengs zwijgend. Gaandeweg zal het verstommen. Het lokt de mensen niet
meer aan. Het veranderde niet. Het is altijd nog dezelfde stem. Maar de mensen laten
zich niet meer door haar grijpen, niet meer boeien. Op hun innerlijk klankbord is
geen snaar meer waar zij een echo ontmoet.
Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk, na de ontelbare propaganda-pogingen die sinds
honderd jaar ondernomen werden, hier en overal, om een kunst te behoeden welke
geworteld had in onze borst, en waarop wij roemen mochten wegens de dubbele en
steeds onovertroffen adel van haar psychische en intellectuele kwaliteiten? Al die
pogingen geschiedden spontaan. Zij kwamen voort uit het volk, uit de boezem zelf
van het volk, want degenen die zich voor deze rehabilitatie hebben beijverd, waren
te talrijk en te verschillend van afstamming om ondergedeeld te kunnen worden in
een klasse hunner maatschappij. Zij hadden een enthousiasme dat ondersteuningen
van overheden onnodig maakte. Er was geen Kunstraad. Doch zij hadden een
uitgebreid, aandachtig publiek, welks gunst zij niet behoefden af te bedelen met
concessies en compromissen. Zelfs geschipper baat niet meer vandaag om een zaaltje
te vullen.
Waarom raakte dat allemaal in verval?
Om van een cultuur welke bezwijmt het beste te kunnen bewaren zou men eerst
de oorzaak moeten kennen van de afkering der mensen. Ik heb haar gezocht maar
niet gevonden.
Theoretisch geredeneerd zou die Mis van Josquin, die Boetpsalm van Lassus als
homogeen bestanddeel kunnen passen bij de hoofdzakelijke geesteswendingen van
onze eeuw. De zingende, lyrische rekenkunde van dat contrapunt gaat parallel, schijnt
me, met onze architecturale, picturale geometrie van doelmatige en gevoelige lijnen.
Die continuïteit van melodie bij de meesters der polyphonie en de quasi onaardse,
quasi onmetelijke wijdheid van hun metrum dat uit hun stemmenweefsels ongebonden
voortgolft, concordeert nauwkeurig met onze hedendaagse denkwijze over de
verzonken grenzen van ruimte en tijd.
De muziek van Josquin beweegt zich als op een rhythme van sterrenbeelden. En
precies gelijk de representatieve figuren van onze eeuw hebben verzaakt aan alle
tierelantijn van het pittoreske, van het ergens onmiddellijk localiseerbare, gelijk zij
verzaakten aan de betrekkelijkheid ener persoonlijke interpretatie van de dingen,
precies gelijk zij rechtstreeks willen gaan tot de quintessens van het zijn, tot de haard
van de kracht, tot het moment der wording, precies zo concipieerden die polyphone
componisten hun muziek. Logisch beschouwd zouden hun methode en hun visie
(getransponeerd in het kader der hedendaagse techniek en sensitiviteit) wederom de
onze moeten richten.
Het is, op het ongelooflijke af, merkwaardig, dat te midden der voortekenen van
uitputting en afgeleefdheid opeens een koorwerk ontstaat, waar men zonder mogelijke
twijfel het grote en waarachtige geluid verneemt van de absolute, de voltooide
volmaaktheid. Ik aarzel niet om te plaatsen op deze hoogste rang de verklanking
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welke Anthon van der Horst werd ingegeven door een tekst van Charles Péguy (uit
Le Mystère de Jeanne d'Arc) die hij titelde La Nuit: de Nacht onder een lichtend
firmament, tussen welks vonkelingen de Mens, naast zijn God, zichzelf overpeinst
met al de vervoering die een geloof weet te leggen in de onrust, alle verrukking die
hoop en liefde weten te puren uit lijden en smart. In harmonieën, even magnifiek en
onpeilbaar grondeloos als de woorden van de visionnair begrijpende dichter, hoort
men daar de authentieke vox mundi, de maker der wereld sprekend uit zijn maaksel,
in een samenzang van de wonderlijkste accoorden, wier verloop een melodie vormt,
wijd als het uitspansel.
Dat heeft nog kunnen klinken. Misschien doet het er niets toe of het voor velen
klinkt of voor weinigen.

De kunst van het lied
Men zou graag een beetje goede raad willen geven aan Cora Canne Meyer die een
stem heeft - een zeer mooie, evenwichtig getimbreerde mezzo-sopraan - zoals er
sinds lange tijd geen gesignaleerd is. Maar dan een klein beetje goede raad, waar zij
wat aan heeft. Zingen kan ze. De plaatsing van het geluid, de adem, het vibrato, de
egalisering van de toon in alle registers, de juistheid, de geleidbaarheid der noten,
de preciese belijning der muzikale phrase, de nauwkeurige articulatie, de inzichtige
dictie van het poëtische woord - de hele techniek dus - dat is bij haar allemaal superbe
van kwaliteit en uitstekend van afwerking.
Hoe kwam het dan op haar liederenavond van Zondag 5 Maart, dat men onder
elkaar zei, met spijt, met de verdrietigheid over een onverdiende pech, met een
greintje nostalgie ook: ‘Prachtige-stem; valt geen steek tegen in te brengen; sensitief;
expressief, gepassionneerd; maar toch doet ze me eigenlijk niets.’ Waar kwam de
verslappende, fnuikende indruk vandaan dat het niet helemaal menens bij haar was?
Men weerde die gedachte af. Telkens kroop de argwaan opnieuw naar binnen.
Heimelijk, als een stille verklikker. Altijd in de momenten dat het menens scheen te
worden en dat men op gang raakte. Men naderde het culminatie-punt. Soms was de
afstand korter dan van de beker tot de lippen. Daar stuitte de aanloop en werd
gebroken, hoewel zijn energie niet minderde. De vorige verwachting baarde steeds
weer een volgende. Elke was rijk. Elke was hoog. Onmogelijk kon men ze nièt
hebben, deze verwachtingen. De splendide stem zelf drijft er toe aan. Voor zulk een
stem moet er een middel zijn om hen te vervullen.
Na over de oorzaken van dit vreemde onvermogen (men zou kunnen zeggen
machteloze macht) enige tijd te hebben nagedacht, geloof ik hen te kennen, maar ik
weet niet of het mij lukken zal, hen uiteen te zetten in bevattelijke termen.
Gelijk het grote merendeel der hedendaagse zangeressen en zangers is Cora Canne
Meyer de dupe van het algemene waas van muzikaliteit waarin het lied geplaatst
wordt als in zijn natuurlijke atmosfeer. Niets is fout. Niets is geheel verkeerd. Elk
lied krijgt zijn geschikte uitdrukking. Maar zoals de rederijkers der muziek (Wagner's
meesterzangers) de sentimenten en hun gebruiksaanwijzing hadden getabelliseerd
in een soort van catalogus, zo ontleent de tegenwoordige vocalist zijn expressie aan
een serie van algemene elementaire gemoedsgesteltenissen en kiest degene welke
hem het meest toepasselijk schijnt. Deze keuze geschiedt meestal onbewust, haast
automatisch, want het lied heeft een oude traditie van manieren en modaliteiten,
waaruit ieder putten kan zonder risico van zich te vergissen. Zoals vroeger de beelden
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een guirlande droegen op welke de naam vermeld stond van de eigenschap die zij
voorstelden, zo is er vandaag in de muziek een imaginaire rubriek ontstaan voor de
toorn, de vrees, de verliefdheid, de rouw, de weemoed, de schalksheid, de humor
etc., een rubriek waarin iedereen de gewenste uitdrukking vindt van zulke gevoelens,
met hun doelmatigste intonaties en accenten. Ik herhaal het: deze operatie geschiedt
volslagen onbewust. Bijna instinctief. Voor zover ik weet bestaat een dergelijke
catalogus nog niet in werkelijkheid, doch alleen slechts in de fantasie welke een
uitvoerend kunstenaar zich in de loop der jaren verwierf als tweede natuur, en volgens
welke hij zijn opvattingen, zijn voordracht conformeert. Strikt genomen mag hem
niet verweten worden dat hij onecht is en ongemeend. Integendeel. Hij is echt. Hij
meent wat hij doet. Onder de beste omstandigheden kan het zelfs voorkomen, dat
hij zeer reëel, zeer intiem doorleeft hetgeen hij rubrieksgewijze vertolkt.
Maar in het gunstigste der gevallen (en hier ligt de oorzaak van hun machteloze
macht) zal met die techniek van gecatalogiseerde sentimenten nooit iets meer bereikt
worden dan een stereotype expressie, een conventionele expressie, welke eens en
voor altijd bij stilzwijgende onderlinge overeenkomst door het gebruik werd
vastgelegd. Ondanks haar mogelijke, sporadische authenticiteit zal die expressie
steeds iets missen wat geen enkele kunst die het leven wil weergeven, ontberen kan:
die expressie zal onvermijdelijkerwijze ongedifferentieerd zijn (de ene zal lijken op
de andere) en omdat zij enkel een minimum van de individuele nuanceringen,
waardoor het leven zich kenmerkt, kan bezigen, zal zij in haar wezen zelf een
artificieel, een onassimileerbaar en min of meer schadelijk element behouden van
gefingeerdheid, van onechtheid, van ongemeendheid, van onvoldaanheid.
Zonder dat wij ons er rekenschap van geven, is de muzikale expressie, sinds
geruime tijd reeds, hervallen tot de toestand (en het stadium) van de zeventiende en
achttiende eeuw, toen de uitdrukking der psyche gevangen zat in een beperkte,
schematische gamma van globale sentimenten (hetgeen correspondeerde met de
rudimentaire psychologie van die periode) en toen, bij gebrek aan contact met de
bronnen der menselijke gevoelens, of wegens onwetendheid omtrent hun mechanisme,
alle expressie verstarde in etiquette, in formule, in recept, in conventie, in geijkt
gebaar, in rhetoriek, in theatraliteit. Een beroemde slogan, en enkele genieën
(Rousseau o.a.) maakten aan dat automatisme een einde: ‘Terug naar de natuur.’
Deze leuze werd impliciet of expliciet overgenomen door alle componisten uit de
tweede helft der achttiende, uit de negentiende, uit het begin der twintigste eeuw,
die de programma's leveren van de tegenwoordige tijd. Maar heden worden zij
onderworpen aan datzelfde automatisme. Allengs heeft men hun gevoelsscala
gereduceerd tot de voornaamste strepen van hun spectrum. Alle overgangen, alle
chromatiseringen, alle schakeringen, alle subtiliteiten, alle finesses, alle subjectieve
waarmerken, kortom alle kentekenen van rechtstreeks leven en onmiddellijk beleven
vielen weg. Alle composities dezer meesters van ‘terug naar de natuur’ zijn vandaag
gesimplifieerd tot allegorieën en dragen op hun titelbladen, evenals de voormalige
beelden, doch hier onzichtbaar, de naam van het gestolde, vereenvoudigde pathos
dat hen bewoog.
Aan deze samenkrimping, aan deze verarming, aan deze automatisering, aan deze
formalisering en nivellering lijdt het totaal der muziek, ook de instrumentale, maar
hier is de kwaal (van het indifferentisme) enkel voor een kleine minderheid van
ingewijden herkenbaar, en slechts langs vele omwegen (cultuurhistorische,
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biografische etc.) bewijsbaar. De massa van het publiek, weinig ontwikkeld, gauw
tevreden met een oppervlakkige, approximatieve gewaarwording, bespeurt nauwelijks
een gemis, wat ik overigens zeg met het nodige voorbehoud, en zonder zekerheid,
want wie zou durven beweren de ware publieke opinie te kennen op dit stuk van
zaken?
In het lied echter is de graad van juistheid ener expressie direct controleerbaar wegens
de tekst. Of het hoge of het lage poëzie is, bij een aantal woorden zal ieder hoorder
onwillekeurig, dikwijls zonder dat hij het beseft, aan het mijmeren slaan, aan het
overdenken. Er is een aantal woorden die nimmer zullen stollen, die altijd hun
verleiding zullen bewaren, een potentieel om oneindig meer te suggereren, te
insinueren dan zij ogenschijnlijk behelzen. Waar zij dreigen te verstarren tot dode
ideogrammen, daar is het trouwens de taak van de componist om aan een tekst zijn
eerste vloeibaarheid te hergeven en de evocatieve toverkracht van zijn oorsprong.
Zo wordt de hoorder, al of niet bewust, gestuurd door een dubbele richtlijn, die van
het woord en die van de muziek.
Het is dus van primair belang dat de vertolker zich in even nauwe verbinding
brengt met de tekst als met de muziek welke de woorden geleidbaar maakt. En niet
enkel met het woord van de tekst, doch ook met de zin, met het onderwerp van een
tekst. Elk goed lied is een uit het leven gegrepen tafereel, een in muziek
getransponeerde scenische situatie. Elk lied is een brok toneel dat zuivere muziek
werd: toneel zonder decor, zonder uiterlijke handeling. Toneel dat louter muziek is.
In die muziek, in iedere toon van die muziek moet een vertolker de tekst en het
onderwerp niet slechts weerspiegelen als gebeurd, maar als gebeurende. De vertolker
moet zich incarneren in dat onderwerp, met huid en haar, ook al duurt een te
verwezenlijken scène slechts twee of drie minuten, en het spreekt vanzelf dat alle
mimiek welke op het gebeurende doelt, bij zulk een realisering moet worden
vermeden. Het gebeurende moet terugkeren tot zijn oorsprong, tot wat het was bij
de dichter, tot wat het was in zijn werkelijkheid: tot innerlijke vibratie.
De vertolker kan deze verbinding, deze medetrilling met het gebeurende tot stand
brengen langs intellectuele of langs intuïtieve weg. Beiden laten zich gemakkelijk
combineren. Men kan zich verscheidene methoden van vereenzelviging met het
gebeurende uitdenken. Men kan allerlei soorten van hulpmiddelen aanwenden om
de communicatie te bespoedigen, om haar te intensifiëren. Bij ieder zal de methode
verschillen omdat zij zich voegt naar de mentale eigenaardigheden van degene die
haar kiest. In dit gebied van de geestesarbeid is de aanwijzing van het doel dikwijls
voldoende om het te naderen, om het te treffen. Er zijn geen onoverkomelijke
beletselen, ondanks tijdsomstandigheden die ongunstig schijnen. Wanneer iemand
zich eenmaal georiënteerd heeft naar de intrinsieke samenklank geschiedt de oefening
vanzelf en gaat zij onophoudelijk voort. Het duurt niet lang of men schakelt zich in,
waar en wanneer men wil.
Niettemin, om welke redenen dan ook (wij zouden dat later kunnen onderzoeken)
zijn de personen, die in dit domein over enige techniek beschikken, uiterst zeldzaam.
Op de hele wereld vindt men wellicht vijf, misschien zes vertolkers van het lied bij
wie men deze hoedanigheid kan constateren. Het zou niet moeilijk zijn voor Cora
Canne Meyer om de zevende te worden. Zij is aan het punt waar elke seconde het
gebeurende beginnen kan.
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De periode Van Beinum
Het had lang geduurd voordat wij Van Beinum weer op ons podium zagen na de
Amerikaanse toernee. Ondertussen was het 24 Februari geworden, en van het ‘seizoen’
bleef niet veel meer over dan een maand. En al reken ik er de enkele concerten bij
waarop hij wegens ongesteldheid moest afzeggen, de tijd dat Van Beinum hier in de
tweede helft van de winter gedirigeerd heeft, schijnt mij te kort, en komt eer overeen
met de rol van ‘gast’ dan met de functie van artistiek leider. Hoe in de naaste toekomst
deze kwestie van plaatsbekleding zich zal regelen is mij onbekend, maar van nu af
al wil ik opmerken (en ik doe het niet te vroeg) dat de proporties tussen
ambtsverrichting en afwezigheid die dit ‘seizoen’ werden vastgesteld, niet als basis
zouden kunnen dienen voor een normale gang van zaken.
De te grove onevenredigheid tussen die proporties is niet in het belang van ons
orkest (welks ‘stijl’ gevaar loopt te gaan weifelen), niet in het voordeel van onze
muzikale cultuur (waarmee haar reële drager in de nauwste verbinding behoort te
staan) en bovendien zal die wanverhouding vroeg of laat een slechte invloed
uitoefenen op Van Beinum zelf. Allengs zal het contact verslappen met de natuurlijke
voedingsbodem uit welke hij ontsproot, en die misschien niet steeds de aangenaamste
is maar toch nodig, dikwijls onmisbaar, omdat de kunstenaar een centrum moet
hebben, een tehuis. Allengs ook, en weldra reeds, zal hem de tijd ontbreken om zich
te interesseren voor muzikale dingen welke buiten de cirkel liggen van het geijkte
reis-repertoire, of hij zal geen tijd vinden om zich voldoende in iets nieuws te
verdiepen om te weten wat het waard is. Allengs ten derde, zal hij riskeren (wegens
veelvuldige omgang en wrijving met orkesten van allerlei allooi) zijn eigen stijl af
te buigen, hetzij naar een minus, hetzij naar een plus, die geen van beide zouden
corresponderen met zuiver musische werkelijkheden en wenselijkheden.
Het wil mij voorkomen, dat wij, zijn landgenoten, zijn bewonderaars, zijn
geestverwanten, een zekere verantwoordelijkheid en eveneens een zekere
medezeggenschap hebben in het beheer van een bij uitstek ongemeen talent, welks
buitengewone waarde alom ter wereld (en speciaal nu) een begeerte opwekt tot
deelgenootschap. Wanneer een dirigent de topklasse bereikt heeft, ontvangt hij, bij
wijze van spreken, elke dag een aanbieding uit een of andere hoek van de aarde.
Onmogelijk kan hij ze alle aannemen, noch alle afwijzen. De roem moet onderhouden
worden. Elke reis heeft haar aantrekkelijkheden, ook al is ze artistiek van weinig nut.
Onder de brieven, onder de telegrammen moet hij kiezen. Hij zal menselijkerwijze
geneigd zijn (en wie niet!) de ruimte van de keuze uit te strekken tot wat hij practisch
grijpen kan, want de aanbieders laten hem niet met rust en de beweging is aanstekelijk,
de snelheid meeslepend. Meermalen zal hij accepteren tegen heug en meug. Waar
is de grens wanneer hijzelf haar moet bepalen? Hij zal ertoe overhellen om de drie
risico's welke ik signaleerde, en die hij ongetwijfeld ziet, te onderschatten. Doch de
versnippering en andere gevolgen duchtend zal hijzelf in zijn binnenste een beperking
wensen. En ik heb mij reeds dikwijls voorgepraat, sinds deze affaires mij verontrusten,
dat het goed zou zijn, en voor alle partijen raadzaam, als wij Van Beinum hielpen
om aan instinctieve reflexen van zelfbehoud de rationele bevrediging te verschaffen,
welke zij vragen. Zonder veel geharrewar zou een regeling getroffen kunnen worden,
waarvan de bepalingen, zowel door de plichten die zij stipuleren als door de marge
van vrijheid welke zij veroorloven, een duidelijk getuigenis bevatten van onze
hoogschatting en van onze realiteitszin. Want ook een onredelijke exploitatie,
bezwarende erfenis van het verleden, welke de muziek niet minder geschaad heeft
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dan de cultuur, behoort een einde te nemen. Wij mogen niet langer uit het oog
verliezen dat de ambulante virtuoos een ernstig symptoom is van decadentie en van
steriliteit. Terwijl de Orkest-Stichting zich organiseert, moeten deze overwegingen
de grondslag vormen van haar definitief statuut, dat spoed eist, gezonde beginselen
en fermiteit.
Dit gezegd zijnde met de beste bedoelingen, en hopende niemand te grieven noch te
dwarsbomen, kunnen wij lichter van hart (een steen is afgewenteld) wederkeren naar
de groene paradijzen der harmonie en melodie.
Menigmaal hebben wij de indruk gehad van onuitsprekelijke dingen, bij welke
ons ganse wezen het eenvoudige maar opperst weldadige verlangen wordt om daar
zijn tenten op te slaan en er te blijven toeven. Het was in de meest verschillende
soorten en graden van expressie dat deze sensatie ons overstelpte als een glans die
alles hermaakt tot geluk van te zijn.
De kunstenaar Van Beinum verwierf een standpunt en een gezichtshoek waar het
betrekkelijke, het tijdelijke van een muziek niet meer in aanmerking komt, waar alle
commentaar vervalt, waar zij wederom is gelijk zij kwam in het moment van haar
ontstaan. Zij is geen streven dan. Zij is dan een toestand. Zij is dan eigendom, hecht
en onvervreemdbaar eigendom, puur en sereen bezit in het hoofd van degene die
haar denkt. Zij heeft geen uiting nodig. Zij behoeft niet opgeschreven te worden. Zij
behoeft niet te klinken. Een heel klein gebaar kan haar in enkele seconden fixeren.
Dat gebaar kan evengoed wegblijven. Zij bestaat niettemin. En in deze eerste phase
is zij altijd geldig, steeds even geldig, zoals elke bloei altijd geldig is in het moment
van bloeien. De verschillen treden pas later op. Tijdens de geluksseconden der
wording, der verwekking, is alles eender. De jongeling Schubert (van de Derde
Symphonie), de jonge man Strauss (van Don Juan), de Bach der Tweede Suite, de
Beethoven der Zevende Symphonie, de Wagner van Tristan, de Debussy van de
Nocturnes, de Mozart van het Kroningsconcert, zij hadden allen bij de aanvang
hunner muziek dezelfde ervaring van dezelfde kwaliteit. Wie deze ervaring kent zal
haar hervinden. Dat doet1) Van Beinum in zijn tegenwoordige verhouding tot de
muziek der meesters.
Een melodie, een rhythme behoeven dan niet min of meer expresselijk te worden
aangezet en onderstreept. Deze zakelijkheden (met nog verscheidene anderen)
ressorteren onder de afdeling der kwantiteit, en daarvoor zorgde de componist-zelf,
terwijl hij zijn toestand van muziek-zijn realiseerde in een concrete gestalte. De
verschillen tussen de meesters onderling verschijnen hier door hun werktuigelijke
middelen. Verschillen van psychisch klimaat en van psychisch gehalte. Verschillen
van spanningsgraad en spanningsvariatie. Verschillen van timbre. Verschillen van
verstandelijk peil. Verschillen van vitaliteit. Verschillen van verbeeldings- en
uitbeeldingsvermogen. Nog andere. Maar achter elke verschijningsvorm blijft
onafgebroken bewaard en bewaarheid het aanvankelijke element van geheel muziek
te zijn, waaruit de klank ontstond. Dat essentiële draagt en doorfonkelt overal het
existentiële.
De dirigent Van Beinum behandelt het werktuigelijke deel ener compositie (en van
zijn ambt) op een manier die de contrôle van zijn dirigeren meer en meer maakt tot
een ongestoord genot van superieure intellectuele orde. Zich leidend (misschien
onbewust) volgens de methoden van ascese en yoga (noem de oefening zoals gij
1) DGA:te groot moet, correctie door MV
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wilt) is hij gaandeweg gekomen op het punt waar de toeschouwer de overwonnen
moeilijkheid niet meer bemerkt. De nauwkeurigste precisie en de grootste efficiency
worden verworven met bijna onzichtbare middelen welke altijd doel raken. In de
muziek (voor zover ik weet) is hij de enige die zich op gelijk niveau bevindt met wat
wij verstaan onder de moderne techniek en al haar wonderen.

De periode Van Beinum
Hier en elders is het de grote jammerklacht van de componisten dat de mensen
tegenwoordig niet meer naar de concertzaal gaan voor de uitvoering maar voor de
uitvoerder, en dat de zwier, waarmee een triller of een octaven-passage wordt
opgediend hun oneindig meer belang inboezemt dan het werk en de geest van het
genie, waarin zulke opschik af en toe te voorschijn komt. De mensen zouden dus de
muziek ongeveer weer opvatten als in de tijd toen romantiek metterdaad modern
was, en toen de prima donna met de laatste castraten en de laatste staartpruiken de
bastille voorstelden die moest worden neergehaald.
Ik weet niet of het zo is, want een bloot oppervlakkige verhouding tot de muziek
of tot iets anders druist dermate tegen mijn eigen natuur in, dat ik me uiterst moeilijk
een ontbreken van dieper interesse kan verbeelden bij mijn evennaasten. Soms
weliswaar, terwijl ik de mensen devotelijk zie luisteren naar hetgeen mij volslagen
zinloze klinkklank schijnt, en niet eens fraaie, vraag ik me onthutst af wat zij daarin
vinden om zich zo geboeid te tonen. Bij zulke meningsverschillen geloof ik ten slotte
liever dat sommige genoegens mij ontsnappen wegens toevallige geblaseerdheid of
iets dergelijks, dan dat ik die gespannen aandacht verdenk van onwaarachtigheid en
autosuggestie. Bij trillers, egaal rinkelend als een electrisch belletje, bij
octaven-passages, over het klavier bruisend als een strakke stormwind, bij flageoletten,
wonderbaarlijk ijl en geheimzinnig, onvatbaar als de aeolus-harp welke men vroeger
hoorde in de telefoonpalen, bij een coleratuur die met dezelfde beslistheid zingt als
uit het kooitje van de kanarie, uit het struikgewas van de nachtegaal, begrijp ik heel
goed de aan vervoering grenzende verbazing, die dezelfde is waarmee wij de
duizelingwekkende, schijnbaar boven menselijke macht reikende toeren volgen van
de superieure acrobaat. Ongetwijfeld behelst zulke kunstenmakerij een aesthetisch
element dat even enthousiasmerend, even sublimerend kan werken als de emotie van
een componist.
Ik heb dus niets tegen de zeer hoge waardering welke in het algemeen wordt
toegekend aan de vertolker. Maar hij is niet alles. De werken, die hij weer levend
maakt, waren er alvorens hij. Zij gingen hem vooraf. Hij moet niet wanen, dat de
geschiedenis stilstaat, dat de jaren van avontuur zijn geëindigd, dat er niets meer te
ontdekken valt. En voor geen prijs ter wereld zou ik van mijn kant, die zo dikwijls
de vertolker Van Beinum geëerd heb, aanleiding willen geven tot een tevredenheid
of tot de stabilisatie ener tevredenheid, waarbij de muziek-zelf schade kan lijden,
wijl er te weinig gesproken, soms totaal gezwegen wordt over het uitgevoerde werk,
over een noodzakelijke verbreding der gezichtshoeken, over een onmisbare
bevordering van de levende kunst. Geen roem, geen lof mag oorzaak worden dat de
grote jammerklacht der componisten, hier en elders, meer gegrondheid krijgt dan de
gegadigden menen dat zij reeds heeft. Ik heb altijd getracht te vermijden, dat in de
blik van enkele ogen een vraag mij zou kunnen treffen als een verwijt.
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En inderdaad, het was niet veel, het was bitter weinig wat Van Beinum ondernomen
heeft op het terrein der ontdekking. Hoe gaarne had ik iets goeds te zeggen gevonden
in de ‘Homenajes’ van Manuel de Falla! Het zijn vier ‘Huldigingen’, zoals sommige
maandbladen tijdens de jaren van overvloed die publiceerden bij het sterven of bij
de herdenking van een befaamd personage. Uit de letters van een naam, uit
toespelingen op een typische gevoeligheid, uit herinneringen aan een pregnant
fragment, uit citaten van zijn leraar, fabriceerde De Falla vier niet onverdienstelijke
stukken, die voor een intieme kring van vrienden en kennissen wel enige subjectieve
snaren konden aanroeren, toen zij verschenen, maar die in het volle ornaat van een
orkest, en voor het gehoor der wijde wereld alle betekenis verliezen welke zij hadden
voor dat klein kapelletje. Zij hebben geen onderling verband Zij zijn een mengsel
van ongelijksoortige stijlen. Zij hebben een kwijnend en saai verloop. Zij eindigen
met een korte poging tot brio die ketst als nat vuurwerk. Zeven jaar na De Falla's
dood werden zij opgedolven uit de vergetelheid, waarschijnlijk om commerciële
redenen. In ieder geval niet om artistieke. Zij deden niemand plezier en hadden het
beetje succes dat men toont uit een minimum beleefdheid. Dat was te voorzien. Maar
zij kostten tijd, moeite, studie, animo en teleurstelling. Waren die vier biografische
curiositeiten dat waard? Neen. En hoe beschouwt Van Beinum deze overtollige
Homenajes? Zowel van een relatief als van een absoluut standpunt bekeken, kan ik
hem, zonder zoeken, verscheidene composities noemen, niet ver uit zijn buurt, die
meer en eer recht hadden op zijn aandacht. Daar wacht de symphonie van Escher.
Daar wacht een symphonie van Ruyneman. O.a. Ik anticipeer niet op de opinie van
het publiek. Evenmin op de mijne. Ik verzeker alleen dat beide werken, hoe ook
verwelkomd, hoe ook beoordeeld, zonder een greintje twijfel honderdmaal de voorrang
verdienen, wanneer het risico om thuis te komen van een koude kermis niet meer
telt. Beide werken zijn dat risico ten minste waard.
De tweede noviteit, ‘Etudes symphoniques’ van Geza Frid, behoort niet tot de
klasse der compositie, maar tot wat men met verschuldigde achting noemt het
werkstuk. Als ik even de gemiddelde eisen naga (inventie, fantasie, oorspronkelijkheid
in melodie, rhythmiek, klank en expressie), waaraan vroeger, nog geen dertig jaar
terug, een componist moest beantwoorden, kan ik die titel onmogelijk toekennen aan
de auteur dezer Etudes. Van wege hun gezellig volgehouden gangetje, dat veel
misbruikt wordt in de hedendaagse muziek, en welks genoeglijk hortende cadans
mij ontleend schijnt aan de oude boemeltrein waarnaar de koeien langs de baan
lodderig dromend opzagen, zouden het eerste en het derde deel, en ook nog bij wijze
van halte, het dommelige middenstuk, uitstekend geschikt zijn voor de radio, om een
portie tijd te vullen met geluid dat neutraal wordt zodra het enkele seconden heeft
geklonken. Maar voor de concertzaal en voor een orkest, die men slechts behoeft te
zien om reeds een hoger begrip te hebben van de functie der muziek, gebeurt er heus
te weinig in deze Etudes. Zelfs de namen welke Frid hun gaf (Obsession, Repos,
Fuite) verraden zijn tekorten, zijn artistieke zwakheid, omdat hij rijke woorden
ontdeed van hun inhoud en verflauwde tot een onbeduidend gevalletje. Bij een
volgende auditie (als die ooit komt) zal iedereen de holheid bemerken en de leegte
welke zich achter passabele noten verbergt. Ik zou Van Beinum onderschatten door
de veronderstelling dat hij ze al niet bespeurde op het eerste gezicht.
Naast 'n reprise van Guillaume Landré's Derde Symphonie waren die twee premières
alles wat ons gedurende enige kwartieren amper buiten de historie bracht naar een
heden dat bestaan moet als men eenmaal weer historie wil hebben. De afmetingen
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zijn niet evenredig, noch in kwaliteit, noch in kwantiteit. Die afmetingen zullen vroeg
of laat een vacuum veroorzaken in verstand en hart. Wij zouden de miserie, de tragedie
van een groot vertolker, wiens gedachte zich isoleert in het verleden, zich afsluit van
het leven, niet opnieuw wensen bij te wonen.

Peter Grimes in de Opera
De hele eerste helft was opwindend en opmonterend als één lange teug nectar van
de beste soort (de dionysische) en het beste merk, het enthousiasmerende.
Met een paar noten voorspel, die uit de lucht komen gevallen, als het ware zó van
de straat, is men midden in de zaak. Wonderlijk, ze zijn niet origineel, die noten. Het
banaalste wat er is. Doch opeens heeft men het gevoel dat men wordt meegetrokken,
voortgeduwd in een prettige, hartsterkende omgeving, waar van alle kanten iets
magnetiserends naar je toevliegt. Dat houdt niet op. Het loopt als uit een kraan van
de waterleiding. Men hoeft niet te weten waarover het gaat. Wij hebben vaag gehoord
wat er aan de hand is. Peter Grimes, de visser, staat voor een dorpsrechtbank. Zijn
scheepsjongen kwam op zee om het leven, door een ongeluk dat hem wordt
aangerekend, en hij verdedigt zich tegen een bende aanklagers bij wie de verdenking
het bloed aan het gisten zette. Vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.
Maar het is niet nodig te begrijpen (evenmin als in de Troubadour), het kan ook
zonder, en zelfs nog beter. Wij zijn binnen het galvanisch veld van een massapsychose,
in de haard van een cycloon, in de krater van een vulkaan. Alles wordt elementair
natuurgeweld, als de orkaan, als het vuur. Ook na de provisorische losbarsting, bij
de rechter en de jury, houdt die stekende, bijtende en wellustige gezindheid niet op.
Zij blijft broeien, sudderen, stoven, aan het kalme strand terwijl het volk de netten
repareert. Zij klotst mee met het water. De bleke meeuwen schreeuwen haar uit de
wijde hemel. Ieder is er dronken van. Iedereen zwijmelt ervan en duizelt. Zelfs Peter,
het slachtoffer. Zelfs Ellen, de onderwijzeres, die hem zou willen helpen. Men voelt
ze wankelen tot in hun tonaliteit. Zelfs hun unisono's klinken schurend als een
dissonant, vlijmend als een mes op glas. Dat is allemaal echt, oer-echt. Men denkt
er niet bij. Men wordt er in gestoten vanaf het begin, en vervolgens meegesleept en
meegesleurd, haast buiten kennis. Men laat zich drijven, dobberen, zwalken, met een
prikkelende geur van wier en jodium in de mond. Men proeft dat met een soort van
objectieve sensualiteit, het zilte schuim waaruit Aphrodite geboren is. Men zwelgt
het op, onbedenkelijk, als de walvis zijn maaltijden van plankton. Men is in het ruime
sop als in de schoot van het leven. Men geniet. Peter kan daar zingen: ‘I have to go
from pub to pub, picking up parcels, standing about’ en evengoed ‘Now the Great
Bear and Pleiades where earth moves, are drawing up the clouds of human grief.’
Alles komt uit de kruik van Ganymedes, de Schenker, die bacchisch geestdriftig
maakt.
Benjamin Britten heeft deze collectieve siddering rondom een onheil (in dat kleine
bestek dezelfde als de hoogspanningen rondom een oorlog) tot klinken gebracht, en
tot overal meetrillend weerklinken, met een door niets beperkte, met een door niets
betoomde zekerheid. De muziek van deze algemene siddering speelt niet in een of
ander dorp ergens aan de Engelse kust, zij speelt in de wereld, en hij heeft haar
geschreven met al de moleculen van zijn lichaam. Dat kan ongelooflijk schijnen, en
meer dan reusachtig, maar het is waar. Als men het hem durfde vragen, zou hij met
een nahuivering over de leden moeten zeggen, ja zo was het. Letterlijk.
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Ontzagwekkend. Om nu nog van te schrikken. Om nu nog opnieuw te willen, en te
willen doen. Men zou dan van een toren kunnen springen zonder enig idee aan
mogelijk letsel. Dat is geen toestand die men zelf maakt, hij kan niet of nauwelijks
worden gesimuleerd. Het is 'n toestand die vanzelf groeit. Wanneer hij onvervalst is
(zonder een ziertje autosuggestie) wordt alles geldig wat men opvangt en weergeeft.
Bij Benjamin Britten was die toestand van totale bezigheid (van totale
verslondenheid met de bezigheid) volkomen echt. Men merkt dat aan de continuïteit
der uitstroming. Dat gaat onafgebroken door, met gelijkmatige kracht. Er zijn geen
gapingen, geen halten waar men richting zoekt of uitrust. Men merkt dat eveneens
aan een massa kleine of grote details, die uit geen enkele voorzienbare logica
voortvloeien, maar toch wonderbaarlijk op hun plaats zijn, in de natuurlijke orde van
een landschap. Onberekenbaar en tevens onweerlegbaar als het leven. Men schrijft
dan dat bezeten Rondo, die catch in de herberg, met een corybantische allure, met
een dithyrambisch accent, en tegelijk als iets dat vanzelf komt op zijn onvervaarde
rhythmen. Alles ligt klaar, als in een lade. Men heeft maar voor het grijpen. Men is
baas over de hele muziek van verleden en heden. Men grijpt altijd goed. Het is altijd
raak. Men aarzelt nooit. Het is altijd levend, waar men ook grijpt.
De tweede helft lukte compositorisch nog wel zeer uitstekend, doch wegens misschien
onvermijdelijke verwikkelingen van de handeling en van het tekstboek verliest de
muziek haar dimensieloosheid, haar absolute strekking. Peter Grimes, die tot dusverre
was verschenen als een kwasi mythologische figuur, als een polyvalent type (met de
inhaerente, onbewuste waarde van een symbool: de bedreigde mens), Peter de visser
preciseert zich in zijn ambacht, in de strubbelingen van zijn beroep, in zijn
persoonlijke verhouding tot Ellen, tot de overige bewoners zijner gemeente. Ook het
dorp, dat eerst een stip was geweest ergens in de onbestembare ruimte, vernauwt
zich tot een localiteit op de kaart met haar kadaster en alle andere begrenzingen, waar
hij geld wil verdienen om te huwen, waar hij in een kwade reuk staat, waar hem met
tegenzin en achterdocht een nieuwe scheepsjongen wordt toevertrouwd. Het
universele, het onbetwistbare, het algemeen toepasselijke verdwijnt. Het concretiseert
zich in personen die een rudiment van psychologie bezitten en haar gebruikelijke
reflexen, in gebeurtenissen waaraan een zekere mate van waarschijnlijkheid niet
vreemd mag zijn. Ellen borduurt een anker op de bloes van het matroosje. Aan zijn
hals ontdekt zij de blauwe plek van een stomp. Een rots achter de hut van Peter
brokkelde af door de storm, wat niemand merkt, en als zij samen vluchten moeten
voor de dorpelingen, die woedend zijn tegen de hardhandige patroon, tuimelt de
jongen in de diepte en verdrinkt, maar de bloes wordt gevonden. Peter, wiens hoofd
gaat tollen, vaart uit om zich met de boot te laten zinken, en keert niet terug. Dat is
allemaal vernuftig, een beetje erg arbitrair, gecompliceerd, gedwongen, en niet geheel
onmogelijk. Maar de mythologie wordt gemengd bericht en plaatselijk voorval. Men
gelooft het desnoods nog. Men is echter niet meer in die afstandloze oneindigheid
van wind en zee. Men is in de schouwburg. Men redeneert, men controleert.
En die vernauwing der situaties heeft haar weeromstuit op de muziek. Zij is niet
minder goed. In de grote, sombere passacaglia, in de fanatieke bezwering van de
dolle mensen tegen de opgejaagde Peter, in de stilte van het slot-tafereel (met de
misthoorn) is zij even radicaal grondig van bedoeling en van verwezenlijking. Maar
door de inkrimping en de afbakening van de intellectuele gezichtskring verandert
haar effect. Men luistert verstrooider. Men is niet meer weg. Wanneer Ellen b.v. haar
embroidery-aria voordraagt (het blijft inderdaad een voordracht) voelt men
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onmiddellijk de afstamming van Bach. Er zijn ook in de eerste helft ontleningen en
aanleuningen. Doch ginds, buiten alle bepaalbaarheid van tijd en plaats, buiten alle
historiciteit, vloeien zij samen op de golfslag van de eigen onbegrensde stroom. Had
deze brekingshoek vermeden kunnen worden door een minder conventionele wending
van het libretto? Ik weet het niet. Men zou dat lang moeten wikken en wegen. Ook
in zijn latere werken heeft Britten nimmer de volstrekt vrije, laten wij zeggen
demiurgische beweging en beheersing herworven van die proloog en dat eerste
bedrijf, waarbij het magnifiërende vers hoort van Baudelaire: ‘La musique souvent
me prend comme une mer!’
Door de opvoering van Peter Grimes, welke alle kentekenen droeg ener zeer
oplettende afwerking, klasseerde de Ned. Opera zich onder de weinige instellingen
die - wanneer zij willen - tot de hoogste praestaties bekwaam zijn. De voornaamste
verdienste van deze overwinning komt toe aan de dirigent Alexander Krannhals. Het
geheel van orkest, solisten en koor heeft hij geleid als de ware aanvoerder, die tot de
laatste minuut van een actie nog krachten in reserve heeft, na gedurende de ganse
handeling het nodige, het maximum, te hebben gedaan. Zijn zuivere intuïtie, zijn
instinctieve relatie met de geest der muziek trof mij hier even overtuigend als in Das
Totenhaus van Janatsjek, en alle resultaten, verkrijgbaar met bezieling en onvermoeide
studie, waren nog ettelijke graden gestegen. De vijf orkestrale interludiën, die zeer
organisch de verschillende taferelen verbinden, excelleerden zowel door de
instrumentale finesse als door de raakheid der verlangde atmosfeer. De vele, en vaak
moeilijke koren, werden gezongen met een buitengewone, nooit poserende
levendigheid (in alle nuances) en met steeds feilloze accuratesse, ook tussen de
schermen.
Op deze bewonderenswaardige achtergrond vormden de spelers een ensemble
waarvan de homogeniteit en de individuele uitmuntendheid niet dikwijls zal worden
geëvenaard. Vanaf de eerste tonen die Frans Vroons uitstiet, kreeg men de indruk
dat hij met huid en haar de uiterst zware hoofdrol geïncarneerd had. Zijn stem, zoals
zij vandaag is, een tikje ruig, past volmaakt in de orkestrale kleur en bij het stuk.
Zijn gespannenheid en zijn warmte, meestal zijn hitte, waren steeds op de exacte
temperatuur. De psychologie van Peter Grimes (speciaal zijn grieven, zijn ruwheid)
is te schematisch aangeduid door de librettist om haar verklaarbaar te maken (zijn
bruutheid met de scheepsjongen is penibel) doch zelfs in de onaannemelijkste
momenten was de typering natuurgetrouw en behield zij een branding van latente
lyriek. De rol der onderwijzeres Ellen overstelpte Greet Koeman met even lastige
(scenische en vocale) problemen, die zij zeer knap heeft opgelost. Terwijl Peter zich
teugelloos kan uitrazen, is bijna elke onbeschroomde expansie haar ontzegd. Waar
zij haar gemoed een weinig openlijk mag uitspreken, voert de tekst haar zonder
mankeren naar het randje der jonkvrouwelijke sentimentaliteit. Niettemin heeft Greet
Koeman een juiste en soms aangrijpende expressie gegeven aan dit rijke, maar
gesloten hart. De geëxalteerde Methodist van Chris Reumer (de ophitser tegen Peter),
de gepensionneerde kapitein van Caspar Broecheler (Peters halve vriend), de
dorpsrechter van Guus Hoekman, de dominee van Jan van Mantgem, de apotheker
van Paolo Gorin, de voerman-tamboer van Gee Smith, de godzalige mevrouw Sedley
van Lidy van der Veen, de herbergierster van Jo van de Meent (in wier kroeg die
wilde catch gedanst wordt), stonden allen zonder uitzondering, en zonder een ogenblik
van verzwakking op het hoge plan der twee protagonisten en van de dirigent.
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Tot in de geringste onderdelen onopzettelijk, hadden de décors en costuums van
Kenneth Green het cachet der authenticiteit, en het air van rechtstreeks te komen uit
een fabelachtig maar familiair merry old England. De regisseur Friedrich Schramm
had het uitermate verstrengelde contrapunt van dit zeer beweeglijk volksdrama
realistisch en ongekend soepel geregeld. Alleen de twee lichte meisjes had ik een
greintje discreter gewenst in dit puriteinse dorp, en de stralenbundels van de vuurtoren
losser, vliedender, draaiender, gelijk dat is in de werkelijkheid. Het zijn nietige
kleinigheden in een perfect geheel. Voor de rest - en voor Benjamin Britten - een
drievoudige ban op de trom van Hobson.

De realiteit van Bach
Elk jaar in de lente gonst dat geluid op uit de diepte, als de grondtoon der aarde. Het
is de lage e waarmee de Matthaeus-Passie begint, en zodra ik haar denk - die noot verschijnt de klank in mijn oor en gaat bewegen.
Hij vergezelt mij sinds ik mij herinner. Eerst is hij een donker en dof gedreun op
het rhythme lang-kort van de antieke trochaeus, de fundamentele voet waarmee de
melodie gescandeerd wordt als met het beklemde bonzen van een ongeruste hartslag.
Daaroverheen ontwindt zich, eveneens uit de laagte, een klagend motief, verdeeld
over onderscheiden instrumentale stemmen, die onophoudelijk modulerend rondom
de oude aeolische volkswijs, alsof zij niet weten naar waar zich te richten, elkaar
vragend antwoorden, wringend, stenend, en tezamen een lange zucht slaken welke
voortdurend dringender omhoogstijgt tot zover de smart hem drijft en tot zover hij
kan. Dan verlaat de dreunende grondklank opeens zijn plaats en klimt met cyclopische
passen de zingende instrumenten achterna over een jacobsladder zonder einde, die
in het eindeloze afbreekt. Hij hervat zijn gebons als het gedrum van een sombere
trom. Het verstrengelde motief klaagt voort in het bereikte zenith, aldoor kreunend,
aldoor schuifelend langs een toon, botsend tegen een toon, aldoor zoekend naar een
houvast wijl alles wankelt, waar niets is dan deernis, vrees en huiverende ontsteltenis.
Hier zet het koor in, als ware het verwittigd door het geschrei dat uit de dingen
opklinkt.
De dochteren Sions vernamen de klacht die aandruiste van beneden tot boven.
Met de kreet van een gebroken accoord dat zij uit de eigen boezem slaan als op een
klavier, met een kreet, welke terstond zwervende, zoekende melodie wordt, schudden
zij de Gelovigen wakker en roepen hen bijeen naar de plek waar een handeling die
hen ontzint, gebeuren gaat. Zij zijn vervaard en verward, onstuimig en dwingend.
Hun viervoudige zang stroomt aaneengeschakeld door, houdt nergens een seconde
halt om adem te scheppen. Wederom schrijden de bassen met cyclopische stappen
de treden op van twee toonladders, alsof zij bergen bestijgen om afgronden te openen,
en schreeuwen met de overigen ‘kommt, ihr Töchter, helft mir klagen’.
Maar de Gelovigen begrijpen er niets van. Zij weten niet wat al dat gejammer
beduidt. Wanneer de dochteren Sions hijgend zeggen: ‘Zie toch!’ - ‘de bruidegom!’
- ‘gelijk een lam’, dan vragen die anderen monosyllabisch: ‘Wat? Wie? Waar.’ Alleen
de kinderen hebben begrepen en kennen de waarheid. Dwars tegen de stroom in en
tegelijk op de vloed meedrijvend, stoten zij met luide kelen en harde tonen, de
woorden van het koraal ‘O Lamm Gottes unschuldig am Stamm des Kreuzes
geschlachtet.’ Nog altijd begrijpen de Gelovigen niet. Een kleine poos zwijgt de
zang, als verstomd. Het orkest, wonderbaarlijk geïntensifieerd en ontredderd door
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de gigantisch klimmende toonladders vervolgt zijn grote klacht met extatisch accent.
De hemelse dochteren hervatten haar oproep: ‘Zie toch! Zie het geduld.’ Het rhythme
verscherpt, wordt stekender, angstiger. De kinderen gaan voort met hun uitleg: ‘allzeit
erfund'n geduldig wiewohl du warest verachtet.’ Maar die anderen, die eeuwige
slapers, zijn niet tot bewustheid te brengen. Zij blijven krijsen ‘Wat?’ ‘Wie?’ Opnieuw
zwijgt de zang. Het orkest, steeds op het rhythme van de straffe trochaeus, onderstreept
het erbarmelijke, het hulpeloze van die doofheid, die blindheid. De dochteren Sions
verliezen haar lyrische intonatie. Ook zij worden syllabisch, recitativisch, alsof de
moed haar ontzinkt. Zij stamelen: ‘Zie!’ - 'door onze schuld’. Die anderen, onthutst
over deze woorden, en door de stilte waarin zij vallen, vinden een lettergreep meer
om zich te uiten en antwoorden: ‘Waarheen?’ ‘Waarheen?’ Zij schrikken. Zij aarzelen.
De klank en de melodie brokkelen af in korte, hakkelende contrasten tussen luid en
zacht gekreun, alsof alles versaagt. Zelfs de kinderen stokken in helften van frasen.
Maar terwijl alles schijnt te bezwijmen en te verdwalen, beginnen die anderen te
zien, te begrijpen. Uit het onderste register der alten duikt plotseling de kreet weer
op van 't gebroken accoord dat zich uitspreidt in lyrische zucht, en de Gelovigen die
luisteren, zeggen nu zelf ‘Zie toch!’ Nog even moeten zij nadenken. Maar te zeggen
‘zie toch’ was genoeg om zich eensklaps te vergewissen, om ogen, oren en harten
te ontsluiten, te vermurwen. Allen zien, en opeens maakt de goddelijke trilling der
dochteren Sions zich van allen meester. Beide koren, van hemel en aarde, voegen
zich tot dezelfde zang, dezelfde klacht, die, steeds op de stampende cadans van de
trochaeus, en op de krachtige golfslag van een stormende oceaan, hemelen en aarde
tot de wijdste einders vervult.
Aldus zag Bach de wereld van zijn tijd, die reeds een wereld was zonder begrip,
gelijk de onze. Ieder die daartoe de wens heeft, kan controleren in de partituur dat
deze interpretatie van de muziek, en dit commentaar op de tekst niet de geringste
willekeur, niet de geringste persoonlijke inventie bevat. Een verschillende visie is
haast ondenkbaar. Het is een opvatting die zowel naar de letter als naar de geest
correspondeert met de tekens welke geboekstaafd werden door de componist. Zij
duiden onbetwijfelbaar op een dramatisch gegeven dat misschien van alle tijden is,
maar dat voor de eerste keer, en voor de enige keer, in zo drastische realiteit, met zo
evident realisme werd geëxposeerd door de kunstenaar Bach. Men behoeft dit z.g.
openingskoor van de Matthaeus-Passie slechts te lezen gelijk het geschreven staat
om zijn tragisch uitgangspunt, zijn steeds actuele grondgedachte te aanschouwen, te
doorschouwen in al haar geledingen, in heel haar logisch beloop, vanaf haar
ontkieming tot aan haar voltooiing. Die aanvankelijke these van de dochteren Sions
en de niet onwillige maar moeilijk beweegbare mens, hun beider antithese te
vergelijken met een gevecht tegen de Engel, hun beider eindelijke synthese,
samenklank in dezelfde liefde en hetzelfde mededogen, is het cardinale probleem
geweest dat Bach aanpakte toen hij de verbazingwekkende, de bijna onmeetbare
proloog ontwierp, die als portiek dient waardoor men intreedt op gewijd gebied.
En zou iemand zich kunnen of durven voorstellen dat er van het oorzakelijke idee,
van de eigenlijke redenen welke de componist aanspoorden tot het verbeelden van
zulk een wedstrijd tussen hemel en aarde, tot het schrijven van zulk een als conceptie
en als verwezenlijking nooit te overtreffen, nooit te evenaren muziek, niets overblijft,
letterlijk niets dan een formaliteit, een blote formaliteit, wanneer heden ten dage, 't
zij in een kerk, 't zij in een concertzaal, die ontzaglijke dialoog, dat aangrijpende
debat op de lessenaar wordt gezet voor hetgeen men noemt een uitvoering, een
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vertolking, een wedergave? Zou iemand die het onderwerp kent van deze proloog,
zijn geest, en de muzikale ordening welke uit deze geest voortsproot, ooit durven
veronderstellen, dat men bij de ene dirigent iets te horen zal krijgen wat paradoxaal
lijkt op een kalme berceuse, in enigszins overdreven proporties, bij een tweede
dirigent op een ietwat woelige barcarolle, en beide in behaaglijk wiegelende maat,
met hier en daar een streving naar expressie, wijl een schijn, een blijk van
gemeendheid niet helemaal ontbreken mag? Dezelfde dirigenten tonen zich
merkwaardig op de hoogte van de situatie, en in hun element, bij descriptieve
tafereeltjes, als ‘Sind Blitze und Donner’1), en soortgelijke episodische genre-stukjes,
welke niet buiten het bereik liggen van de meest gewone fantasie en imaginatie.
Zo is het overal. Een traditie verlamde tot automatisme. Wat verwekt was als levend
lichaam en bezield wezen, werd mooi aangeklede, opgesierde mummie. De
werkelijkheid verdween achter façade en décor. Men onderhoudt dat keurig, naar
mate het de middelen veroorloven. Men poetst wat op, men verft wat bij, men schaaft,
men vijlt een beetje af. Men doet dat met een zeker animo, met zorg, met
welgezindheid. Men is musicus, men is artist après tout. Maar men bemerkt niet dat
men langs de essence heen doolt zonder haar te raken, zonder zelfs haar te bespeuren.
Hoewel ik onder het analyseren van zulk een compleet onbegrepen geworden
Proloog voortdurend het vreemde gevoel heb feiten aan te stippen, ontdekkingen te
doen die sinds tweehonderd jaar bekend zijn, en waarover ieder zich ruimschoots
acht ingelicht, zou ik de ganse Matthaeus-Passie - de hoofdrollen van Evangelist en
Christus, de soli, de koren en de koralen - willen ontleden met een gelijke methodische
realiteitszin.
Voor wie? Voor een of ander jong dirigent die er nog niet is en die geen copie of
geen variant wenst te leveren van een voorganger. Voor een nieuwe tijd, die er nog
niet is en waarin de muziek wederom de taal zal worden van het hart der harten. Deze
Proloog volsta; de rest zou overbodig werk zijn. Wie oren heeft om te horen en ogen
om te zien, kan het zonder verdere aanwijzing.

Voor de Piano
Vergeleken bij Wilhelm Kempff wordt de rest der pianisten een kleurloze menigte
van min of meer knappe maar overigens oninteressante technici, onder wie men lange
tijd moet zoeken om een uitzondering te vinden welke enigszins in aanmerking komt
naast de kunstenaar die wij vorige Zaterdag hier hoorden.
Ik kende hem niet en wist enkel van hem dat hij in Frankrijk en Duitsland een
zekere reputatie bezit, te Turnau een kasteel bewoont, en meer dan zestig composities
schreef waarmee hij de wereld blijkbaar niet lastig valt, terecht of ten onrechte,
hetgeen in beide opzichten voor hem pleit.
Maar terwijl ik nog critisch speurend naar hem luisterde gedurende een chaconne
van Händel, zijn eerste nummer, besefte ik reeds met volstrekte zekerheid dat hij
niet slechts intellectueel over de muziek en over de natuur der kunst denkt gelijk de
grote filosofen der antieke en moderne tijdperken, gelijk alle grote kunstenaars en
componisten zelf, vanaf de legendaire Orpheus tot aan Debussy, en zowel bij de
Europeanen als bij de Aziaten, bij de Grieken van Homerus en Plato als bij de
Hottentotten en Laplanders, doch dat hij ook instinctief en intuïtief is ingesteld op
een zienswijze welke sinds de holenbewoners van Eyzies, Cro-Magnon, la Madeleine
1) De juiste tekst is: ‘Sind Blitze, sind Donner’.
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(en nog vroeger) als wet en regel heeft gegolden voor degenen aan wie door een
bijzondere beschikking de taak werd toevertrouwd om hun medemensen in verbinding
te brengen met het goddelijke wezen van de dingen en van henzelf.
Wilhelm Kempff is onder de pianisten dus een der laatsten, en, moet ik hopen,
wederom een der eersten van het geheimzinnige en nooit talrijke genootschap, dat,
tweemaal gedecimeerd door een gruwelijke oorlog, bedolven en verstikt tussen de
sophismen ener mechanistische geestesrichting, geparalyseerd door naderende
verschrikkingen, bijna uitgestorven scheen, in de muziek voornamelijk, de
kwetsbaarste van alle kunsten.
Dat wij hem mogen rekenen tot het mysterieuze ras der ingewijden, dat wij hem
mogen eren met de ongewoonste en zelfs met haast onzeglijke praedicaten, (want
hij leidde ons boven het rationele) kon ontwijfelbaar worden geconcludeerd uit zijn
vertolking der twee zeer positieve stukken van Rameau en Couperin, Le Rappèl des
Oiseaux en Le Carillon de l'Ile de Cythère. Al het feitelijke, al het wetenschappelijke,
al het technische, al het compositorische werd hier loutere magie, evocatie van een
wonder. Het wezen van de zingende vogel, het wezen van een paradijselijk eiland
waar Venus ter wereld kwam, verscheen als klank, met dezelfde exactheid als de
bloeiende bloem die een fakir tovert uit wat zand, maar bij Kempff zonder
begoocheling, en waargenomen met sensibele zenuwen die slechts reageren op de
werkelijkheid.
Er is in zijn spel geen spoor van romantiek, van pose of van opzet. Zonder enige
andere activiteit dan welke de piano nodig heeft voor het zo onmerkbaar mogelijk
in beweging brengen van toetsen en pedalen voert hij ons tot de binnenste oorzaak
ener expressie, tot de neiging, het verlangen, de aandrift waaruit zij ontstond en
waaruit zij altijd opnieuw kan ontstaan sinds de componist haar opschreef. Kempff
doet dat met middelen welke onophoudelijk wisselen en waarvan geen enkel in een
formule, in een definitie is te vatten.
Van een simpel begeleidingsschema, een arpeggiërend accoord, een gerhythmeerde
grondtoon of tussenstem, van alles wat in de piano-muziek als accessoir wordt
beschouwd, als passage-werk of iets dergelijks, maakt hij een onfeilbaar juist
getimbreerd en geaccentueerd bijgeluid rondom de melodie, altijd bij haar passend,
altijd in nauwkeurige verhouding, altijd treffend, maar ook altijd van een ander type,
altijd verschillend, zonder een vleugje procédé of recept.
Men zou menen dat hij jaren en jaren erover gemediteerd heeft, om steeds dieper
door te dringen in de psychische perspectieven van de componist. En het zou
verklaarbaar zijn dat die geleidelijk intiemere associatie een langdurige overpeinzing
gevergd heeft, want in het spel van Kempff, hoe magisch ook in zijn bedoeling en
in zijn werking, heerst de strikte logica met haar klassieke, onveranderlijke
wetmatigheid, waar niets is afkomstig van het toeval, waar elke willekeur (zoals
arbitraire wijziging van het tempo, van het metrum) is uitgesloten. Kempff echter is
dermate zuiver klankbord der compositorische gedachte, dat in zijn vertolking niet
het miniemste overblijfsel van intellectuele voorarbeid kan worden aangewezen.
Alles schijnt vanzelf op te rijzen als een beeld dat zich spontaan en mathematisch
voegt, vormt en uitspreekt in iedere seconde zijner mededeling. Men zou ook niet
kunnen zeggen welk onderdeel van deze pure zang geworden techniek het meest
voortreffelijk is. De linker hand kan hetzelfde als de rechter hand en elk der vingers
(zelfs de pink) zijn elkaar perfect gelijk.
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Bij Wilhelm Kempff heeft men nog eens begrepen wat de piano eigenlijk betekent
in de historie van het muzikale denken, wat zij eigenlijk vermag, en hoe meesters
als Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, Moessorgski, Fauré en Debussy haar hebben
gezien, en haar zonder zweem van twijfel hebben willen zien: het instrument dat alle
grenzen ophief welke voordien een adaequate uitdrukking van de totale psyche
verhinderden; het instrument, dat een volledige en equivalente uitdrukking der
complete psyche (met haar gehele scala van oneindig genuanceerde chromatismen)
in het bereik brengt van een enkele mens. Maar dan moet de piano worden bespeeld
door een kunstenaar gelijk Kempff, die een heldere en accurate kijk heeft op de
mogelijkheden waarnaar de muziek, sedert Orpheus en de praehistorie, even
progressief in haar evolutie als de wiskunde, heeft gestreefd.
Men begrijpt dan ook weer welk een verbazingwekkende, aanvankelijk
raadselachtige, door-en-door baanbrekende, onverwachtbare, en tevens logische,
tevens souverein mooie verschijning in de geschiedenis van de menselijke groei de
laatste sonate is geweest van Beethoven, vooral haar tweede deel, waar de meester
een wereld ontdekt die wel menigeen tevoren had vermoed, maar die tot daar toe
niemand zintuigelijk waarneembaar had gemaakt voor ieder. Doch dan moet deze
sonate worden gespeeld zoals Kempff het doet: als biografisch document en levend
getuigenis van een zeer hoge geest aan wie wij het weten en de ervaring danken ener
gelukkigheid die hij voor ons veroverde, en die zijn tolk telkens opnieuw voor ons
verovert, wanneer hij alle moeilijkheden overwint.
Men begrijpt dan eveneens weer welk een schade de muziek zou lijden en de mens,
als de hedendaagse sophisten ener mechanistische kunst erin slaagden om bij mens
en muziek beiden datgene uit te doven waardoor wij kennis krijgen van wat de oude
dichter reeds noemde ons betere en onsterfelijke deel.

In de Gelderse Vallei
De wereld van heden is niet muzikaal. Zij doet wel aan muziek in de vorm van
concerten en opera, die trouwens slechts voor een zeer beperkt aantal en een besloten
kring van burgers toegankelijk zijn. Maar uit de eigenlijke maatschappij, uit het
openbare sociale leven, waar de muziek tijdens de Oudheid, tijdens de Middeleeuwen,
een onmisbaar decoratieve functie had (gelijk bij de film), is zij compleet verdwenen.
Zij blies de laatste adem uit in de cantates over actuele nationale onderwerpen, die
tot aan het begin dezer eeuw werden uitgevoerd op de Dam of op andere plaatsen.
De enige sporen welke overbleven van haar voormalige alomtegenwoordigheid bij
de publieke manifestaties ener gemeenschap, zijn de trommen en pijpers die
sportverenigingen begeleiden op haar tochten door de stad, de godsdienstige gezangen,
op een plein, van het Leger des Heils, de versierde tramwagen die met een
loud-speaker propaganda maakt voor een liefdadige collecte, de steeds zeldzamer
wordende ommegangen der fanfare-korpsen van posterijen, politie, soldaten, mariniers
of particuliere genootschappen. Doch de muziek welke zij daarbij uitvoeren, en
waarnaar ik altijd gaarne luister, is in haar aard te stereotiep, te passe-partout om
gerekend te worden tot de uitingen van de zeer verschillende en zeer sterke
bewogenheden die onder menige omstandigheid het gezamenlijke hart rhythmeren
van een volk.
Deze afwezigheid ener passende muziek bij alle gelegenheden waar het gemoed
van een natie zich unaniem voelt in een zelfde bepaalde gedachte, en de geheime
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onbevredigdheid welke voortvloeit uit dat zwijgend onwerkzaam, onvoltooid blijven
van ieders diepste ontroering, en ook de stijlloosheid plus de stijfheid welke ontstaan
uit die verminderde actieradius van een plechtigheid, uit die inkrimping van de
innerlijke horizon der deelnemers, al dit verzuim en al dit gemis zijn niet speciaal
kenmerkend voor ons Nederlanders, maar dat tekort aan muziek, verbreidde zich
over de ganse aarde.
De Franse revolutionnairen van 1789 waren de eersten die het hebben voorzien en
de eersten die probeerden het te keren. Het is hun tijdelijk gelukt, doch toen de
revolutie geliquideerd werd door Bonaparte, liep ook hun streven dood. Beethoven
en Berlioz zijn de enige voorname meesters die herhaalde malen gewerkt hebben in
hun geest door het becomponeren van actuele politieke gebeurtenissen. Beethoven
met de cantate Der glorreiche Augenblick voor het congres van Wenen, met de
orkest-fantasie Die Schlacht bei Vittoria op een overwinning van Wellington, en,
meer zijdelings, de Eroïca en de Negende Symphonie. Berlioz met zijn Symphonie
funèbre et triomphale voor een herdenking van Napoleons sterfdag, zijn Requiem,
Te Deum en Cinq Mai voor andere militaire evenementen. Zij deden dat gedeeltelijk
vrijwillig, op eigen initiatief, en men mag gerust geloven dat zij alle
regeringsopdrachten voor het muzikaal illustreren van nationale demonstraties even
gaarne aanvaard zouden hebben als historieschrijvers, schilders van openbare
gebouwen en verscheidene dichters dat deden. Van nature waren zij geneigd om
dienst te nemen in sociaal verband, wat men heden noemt geëngageerd, en wat de
Russen ook weer van hun kunstenaars verlangen.
Het voorbeeld van Beethoven en Berlioz is echter niet nagevolgd, althans niet op
zulke monumentale schaal en met een zekere continuïteit in het voornemen. Het is
een merkwaardigheid van het merendeel der kunstenaars dat zij liever politieke feiten
behandelen die in het verleden liggen of in het rijk der fabels dan in het eigentijdse,
dat zonder twijfel andere en onder verscheidene gezichtshoeken veel zwaardere eisen
stelt. Af en toe hebben de componisten nog wel eens meegetrild met de heftige
emoties van hun volk of van de wereld (Bizet, Wagner en Brahms in 1870, Debussy,
Diepenbrock, Reger in 1914) maar hun opwellingen bleven geïsoleerd, en behalve
Charpentier (van Louise) heeft geen hunner consequent de wens getoond (Diepenbrock
met zijn Te Deum, de Rembrandt-hymne en Vondels Vaart nog het meest) om zijn
kunst rechtstreeks te betrekken in het dagelijkse bestaan van zijn volk. Na de eerste
wereldoorlog is die verwijdering tussen muziek en gemeenschap nog toegenomen,
ondanks de uitstekende bedoelingen van iemand als Hindemith, of ondanks de
bemoeiingen van dictatoren. Aan weerskanten ontbraken de juiste lijn en de juiste
maat, zowel voor het regeren als voor het componeren. In alle landen bovendien had
het gros der componisten zich mentaal afgewend van het eenvoudige gebied der
primaire roerselen die de mensen en dingen drijven. Zulke motieven interesseerden
hen niet meer en bijgevolg verloren zij tegelijk hun macht en hun reden van bestaan,
want in die regionen wordt men altijd met gelijke munt betaald.
Nergens dus op onze aarde, welker bewoners gedurende vijf jaren tot in de radicale
vezelen van hun menszijn hadden gehoopt en gevreesd, gewild en geweigerd, bemind
en verfoeid, nergens is deze gigantische worsteling tussen leven en dood, en haar
goede einde, de bevrijding, gevierd met een toepasselijke muziek, geboren uit die
liefde en haat, vreugde en smart, wel en wee. Niet in 1945. Ook niet in 1955. Dat
een reële en effectieve herdenking van zo grote tragedie, zo grote passie, tot heden
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toe niet elders op de wereld heeft kunnen plaats vinden, is onbegrijpelijk; want wat
gewerd er daar van de muziek, de stem der aarde, en haar componisten? Maar het is
misschien nog onbegrijpelijker dat zulk een commemoratie, in de ware zin des woords,
had kunnen plaats vinden bij ons.
Laat mij hier dan een bekentenis doen die ik liever zou achterhouden, ook al kan
zij nut hebben voor een komend namaals.
Soms, menig keer, tijdens de heldere minuten van overpeinzing, waar als bij een
droom het onbereikbare, het onmogelijke met de hand voor het grijpen ligt, zag ik
Rudolf Escher en mezelf in de Gelderse Vallei, op de Grebbeberg, en tegelijk, terwijl
heden en verleden versmolten, zag ik hem en mij aan het werk. Wij dachten klanken,
wij schreven noten onder dezelfde luchten, in hetzelfde psychische klimaat, dezelfde
stemming, hoewel op vijf honderd kilometer afstand. Wij vingen dezelfde geruchten
op, de stille en de luide, wij waren midden in hetzelfde web van magnetische draden.
Wij mijmerden voor hetzelfde venster, in zomer en winter, waar altijd de onzekerheid
kwam toegevlogen, dezelfde onveiligheid van iedere stap, van elk geluid. Hoe donker
kon alles zijn! Componeren is een gestage arbeid, en soms, dagen lang, weken lang,
moesten wij gedachte en melodie putten uit een korst brood, water en het loof der
erwten. Mirakel van het menselijk lichaam! Mirakel van de vogel die bleef zingen
onder het blaffen der kanonnen, onder ploffen der bommen, het gebrom uit de hemel.
Vanuit hetzelfde centrum interpreteerden wij dezelfde indrukken met dezelfde
reflexen, hoewel beiden anders. Door hetzelfde venster tuurden wij naar hetzelfde
verre lichtpunt dat maanden lang, jaren lang, ongenaakbaar scheen, en dat wij naderbij
riepen met al de kracht van ons begeren.
En soms, menigmaal, zag ik duidelijk hoe wij zouden doen om deze tijden te
herdenken. Ergens te midden der vriendelijke natuur is een akker waar
honderdduizenden een afspraak hebben met de doden die voor hen stierven. Militaire
klaroenen blazen het saluut, dat herhaald wordt op de trommen. In de wijde stilte
begint dan l'Esprit en deuil. Wanneer wij het geledene herleefd hebben door de zachte
en sterke vervoering van die klanken, eindigend in een zucht, worden de namen
afgelezen van hen die wij zullen kiezen als symbool, als voorbeeld. Daarna defileren
met hun eigen muziek de eenheden onzer wapenen waarmee gevochten is te land,
te water en in de lucht. Achter het geraas der vliegtuigen klinkt opnieuw het signaal
der gevallenen. Een redenaar zegt onze dank en hun grootheid, in woorden waaruit
elkeen zal horen ignis idem, hetzelfde vuur. Hierna zou een symphonie die genoemd
werd Les Victoires de afspraak kunnen besluiten.
Het is maar om een idee te geven. Het is maar een droom, waarvoor veel
moeilijkheden zouden moeten worden opzij gezet om hem te verwezenlijken. Doch
wat vermag men niet met electriciteit! En als het ging, hoe mooi zou het kunnen zijn,
op een Mei-middag in de Gelderse Vallei.

Arnhemse Psalm
Door de vele onverhoedse hindernissen die op een echte feestdag, ook al gaat men
drie kwartier te vroeg van huis, de wegen kunnen versperren naar een station, had
ik mijn trein gemist, en moest daarom zoals het merendeel der Nederlanders
‘Arnhemse Psalm’ bijwonen via onze radio, welker twee zenders dat epopee der
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Gelderse hoofdstad, en deze voornaamste muzikale manifestatie van de Vijfde Mei
verbreidden over de aarde, tot aan haar grenzen boven de maan.
Er ontging ons niets. In de concertzaal van Musis Sacrum, waar zeven koren en
het Stedelijk Orkest op een beperkt podium aan de plechtigheid deelnamen, waren
de microfoons zaakkundig afgestemd, zodat elk klank-volumen, het sterkste even
goed als het zwakste, ongetroebeld overkwam, met behoud van de werkelijke
proporties, zonder enige schade voor de duidelijkheid of de gaafheid van alle stemmen
en alle schakeringen.
Met zulk een uitmuntende technische regeling (une fois n'est pas coutume) zou
het luisteren ideaal zijn geweest, en te verkiezen boven reële tegenwoordigheid,
wanneer de radio, in plaats van haar transmissie te doen voorafgaan door de nieuwtjes
van de dag en een praatje over het weerbericht, haar hoorders op een of andere manier
een beetje zorgvuldiger had georiënteerd, gemoduleerd naar de bijzondere
verbeeldingswereld waarheen dichter en componist ons enkele minuten later
binnen-nodigden. Nu moest men dezelfde acrobatische sprong maken (van de straat
naar de muziek, van de verstrooiing naar de beschouwelijkheid) als telkens in de
concertzaal (daartoe dient de ouverture), maar hier tussen de muren ener kamer, waar
iedere mededeling haar volle zwaarte weegt is zulk een plotselinge omschakeling
veel moeilijker. Het zou zijn nut hebben dat de radio deze algemene psychologische
gesteltenis minder veronachtzaamde als zij uitingen overzendt bij welke het gemoed
der meeste hoorders een verwachte en verwekte harmonie ongaarne met
ambtenaarlijke onverschilligheid bejegend ziet aan de overzijde van de electrische
stroom, waar het getoverde ontspringt.
Vorm en gestalte geven aan de stormige, orkanische gevoelshaard die de
gebeurtenissen van September 1944 bij alle mensen achterlieten, was voor Jan
Engelman het uiterst lastige probleem dat hij had op te lossen, toen het Arnhemse
Gemeentebestuur hem de opdracht verstrekte tot het vervaardigen van een gedicht,
waarin, met behulp der muziek, de daden zouden herleven en de gedachten, welke
ter wille van hun grootheid een blijvende vermelding waardig zijn in woord en in
zang.
Bij Arnhem daalde destijds een leger van tien duizend parachutisten, Engelse en
Poolse, die daar gelijk de helden van Leonidas, hun Thermopylae vonden en hun
graf. De dichter, ziener geworden door vrienden rondom wier woning deze nederkomst
uit de hemelen plaats greep, koos als centrum zijner aandacht de 91ste psalm, welke
in een kerk was afgelezen voor de verdrukten, in een schuilkelder was gebeden voor
de bezwijkende gewonden. Het is een der oorlogspsalmen, geschreven om de
beklemde zielen aan te sporen tot een paroxisme van onwrikbaar betrouwen op God.
Engelman maakte een geparafraseerde vertaling van deze extatische schreeuw uit
de afgronden, en rangschikte de vier strofen in een episch-dramatisch verhaal van
de krijgsverrichting, waar zij optreden als de reizangen in een antieke tragedie. Het
idee is goed, en groot, om zo de lijnen van het tijdelijke te verlengen naar het
altijddurende, en beider perspectieven te leiden naar hetzelfde punt van vergezicht,
het hoogste en het ruimste dat wij denken kunnen onder onze schedel. De bewerking
van het idee, zowel litterair als compositorisch beoordeeld, is voortreffelijk en rijk
aan muzikale mogelijkheden. Te rade gaand bij mijn persoonlijke neigingen, zou ik
een meer directe, minder redenerende, een meer apodictische beschrijving en zegging
gewenst hebben. Doch zoals het gedicht uitviel, bevat het voor een componist
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ongetwijfeld alle motieven om in gelijkwaardige muzikale termen te antwoorden op
de verzen en de bedoelingen van de dichter.
Ik geloof ook wel dat het Herman Strategier lukte de intonatie te vinden welke
ieder pakken zal en ieder zal terugvoeren naar dat exalterend verleden, die van nabij
het Arnhemse drama heeft meegeleefd. Voor wie in het eigen lichaam een schokkende
ervaring mee dragen van heil en onheil, welke haar diepe kerf grifte in het geheugen,
is een lichte aanroering van het gebeurde, een kleine toespeling reeds voldoende om
de vroegere gewaarwording weer te laten oplaaien met dezelfde hevigheid, die nog
inniger en sterker zal schijnen achter het floers der geheime tranen, waardoorheen
wij terugblikken naar voorbije vreugde, voorbij verdriet. Ik kan mij zonder moeite
voorstellen dat de getuigen der tragedie tot in hun gebeente werden geraakt door die
montere evocatie van trippelende trekvogels in de herfstlucht, het vreedzame, lieflijke
kabbelen van de Rijn, als op een boottochtje met de Loreley, het neerdwarrelen der
blanke valschermen, de witte sneeuw die zo aangrijpend verhullen kan wat men
bemind, wat men verloren heeft, en nog door menig ander episodisch tafereel der
handeling gelijk Strategier het schilderde in tonen, altijd een tikje vluchtig, een tikje
gewoon, altijd een greintje te zwak van tekening, te vlak van kleur, te arm aan fantasie,
te schraal van accent, te koel van gloeiing. Enkel het eenvoudig vernoemen der dingen
die toenmaals wondden en opbeurden, is dikwijls reeds genoeg om de gewijde
siddering te hervoelen van de warme liefde waarmee wij in ons ongeluk ze poogden
te beschutten.
Mag men zich schrap zetten tegen zulke aandoeningen omdat zij te gemakkelijk
veroorzaakt worden? Kan men het? Kan iemand het in wiens lijf altijd ergens een
splinter zal blijven steken der kroon van doornen die een vriend te dulden kreeg, een
dierbare; of enkel maar een simpel ding waarvan men hield? Voor één keer, waarom
niet?
Men bemerkte natuurlijk dat in deze compositie, welke een uur beslaat, slechts
het enkele thema van haar begin verdienste heeft. Het is een onvoltooide melodie op
een loom wiegend rhythme, door de hobo getint met nostalgie, in de trant van een
langzame wals. Zij wordt gebruikt als herkenningsmotief bij ieder der strofen van
de psalm, en als bindend bouw-element van de structuur. Men ziet wanneer het werk
ten einde loopt hoe zij alleen staat. Er is in de muziek geen dramatisch verhaal gelijk
in de tekst. Eigenlijke actie ontbreekt de componist. Zelfs bij de peripetie, waar de
dichter zegt: ‘Dan trilt de naald van de balans’, als elk hopen eensklaps kantelt,
gebeurt er niets in de muziek. Van de gedeclameerde commentaren, van de solistisch
gezongen ontboezemingen wordt de innerlijke gezindheid nooit typerend uitgedrukt
en nauwelijks bij benadering gesuggereerd. Men vraagt hier geen realisme. Maar
ook niet zoveel vulsels, zoveel stoppers. Ook niet zoveel rhetorische tiraden aan het
slot der koren.
Terwijl we luisterden heb ik dit criterium laten varen. Het viel me zwaar het te
hervatten. Doch ik dacht: hoe beter wij ons herinneren, hoe beter wij zullen doen.

Slot-accoorden
Met een uitvoering in zeer grote stijl van Bruckners Achtste Symphonie hebben het
Concertgebouworkest en Eduard van Beinum de officiële muzikale jaarkring
voleindigd. Onder de Negen, of zo gij wilt onder de Tien, omdat men tegenwoordig
ook een ‘Nulde’ rekent die door de componist was afgekeurd maar niet vernietigd,
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is de Achtste verreweg de moeilijkste, de zwaarste, zonder naar mijn opinie een der
beste te zijn.
Het een en het ander heeft dezelfde oorzaak. Een overdaad aan gespannenheid die
in het gestel lag van de componist, een natuurlijke hypertonie welke de grond
uitmaakte van zijn wezen, vond tijdens de conceptie der Achtste geen evenredige
symbolen in de verklanking. Tussen de relatieve kortademigheid, of primitiviteit,
van verschillende harer thema's en de massale sonoriteit, de enorme afmetingen, de
geweldige expansies openbaart zich een discordantie, een tegenstrijdigheid, waardoor
de welsprekendheid ontaardt in grootspraak, de volheid in holheid, het heroïsme in
kinderlijk opgeblazen waan. Bij het ontwerpen van zijn plan, bij het streven naar een
hoge graad van uitdrukking was Bruckner zeker eerlijk en te goeder trouw, hij
simuleerde niets, noch zijn lyrische, noch zijn titanische bevlogenheden, maar een
misleidende, onbekende factor dreef hem om te reiken boven de macht, en zonder
het te kunnen bevroeden werkte hij menigmaal in een fictie van zichzelf, in de
autosuggestie.
Van deze verrekking, van deze vertilling levert de apotheose der finale het
onmiskenbaar bewijs. De voornaamste thema's der symphonie keren daar gelijktijdig
terug met een gloriool van overwinning en triomf. Op papier lijkt dat prachtig. Het
lijkt ook geloofbaar, en bovendien ongezocht, de organische ontwikkeling van een
doorleefde gedachte. Maar voor een adaequate tenuitvoerlegging impliceert die opzet
een quantum geestdrift, jubel, verhevenheid en praal, dat in abstracto wel
formuleerbaar is, doch dat in concreto onmogelijk opgebracht kan worden door de
vertolkers en misschien evenmin door de hoorder kan worden bevat. Aan dit
buitensporige enthousiasme ontbreekt een reële basis. In dat maximum van
opgetogenheid onthullen ook de gebruikte thema's hun tekort aan eigenlijke kwaliteit,
en het eindresultaat van zoveel kunstmatig pogen is een ijdel getoeter. Eveneens het
cyclopische Scherzo, met zijn lapidair en monomanisch gebonk (uitgezonderd de
twintig maten waar plotseling een navrante liefheid opduikt) speelt niet op een
menselijke wereld. Zijn gigantisme is willekeurig, en met ons innerlijk voelen niet
associeerbaar. Zelfs het avondlijk mijmerend Trio heeft pompeuze uitgroeisels van
theatrale pose. In het Adagio, dat begint als een verzonken gebed, maar zich te snel
en te herhaaldelijk opzweept naar declamatorische staatsie, vrees ik reeds te voren
de profane bekkenslag, de rinkelende triangel en het engelachtig harpgetokkel, die
het beoogde mirakel verhinderen door het te ontwijden met vulgaire middelen. Enkel
het eerste deel der symphonie is onbedenkelijk gaaf. De contrasterende elementen
waaruit het is samengesteld - beduchtheid en smeking, versagen en betrouwen,
vermorzeling en troost, dapperheid en onderwerping, - ontwikkelen er zich in
aannemelijke wisseling en geleidelijkheid, in altijd nauwkeurig gedoseerde en
geordende expressies. Dit openingsstuk, dat een compleet geheel vormt, drama welks
grondtoon tot het einde toe tragisch blijft, schijnt mij het enige der vier delen waar
Bruckner zijn intiemste bevinding ongefilterd en ongeremd weergeeft, waar hij zijn
onderbewuste denken vrijelijk, instinctief heeft uitgesproken, zonder toevoeging van
beredeneerde consideraties. De andere drie delen suggereren mij steeds de achterdocht
dat hij zich opzettelijk begoochelde met de ‘Keizerlijke en Koninklijke Apostolische
Majesteit’ van Franz Joseph I, aan wie het werk is opgedragen. Onder het luisteren
kan ik me nooit weerhouden te vermoeden dat Bruckner met alle geweld de
schrikkelijke voorspellingen heeft willen weg-componeren, heeft willen bezweren,
welke hij vanuit zijn onderste binnenste te doen had aan zijn doorluchtige gebieder,
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die, ondanks deze magische nimbus van klank waarmee Bruckner zijn vereerde
heerser omkranste en beschermde, de meest sombere, de meest onzalige figuur is
geworden van alle mythe (Atreus, Oidipoes etc. niet uitgezonderd) en van alle
geschiedenis. De psychologie van Bruckner was veel minder eenvoudig, veel dieper
geworteld, veel heimelijker, veel vertakter dan men pleegt te menen. Nimmer in
ieder geval werd een expresselijke verheerlijking zo weinig bewaarheid, zo drastisch
gelogenstraft door de evenementen. Men zou mogen beweren dat nimmer een
symphonie dermate verwonderlijk haar effect gemist heeft.
Het is op zichzelf al merkwaardig boeiend een dirigent bezig te zien met zulk een
gewrocht, waarvan, op muzikaal terrein, de innerlijke impuls en de uiterlijke omvang
slechts vergeleken kan worden met Beethovens Negende.
Er bestaat in de hele symphonische literatuur geen zwaardere rol voor de
orkestleider dan de Achtste van Bruckner. Hoe men ook zoekt naar een verbinding
tussen deze muziek en enige realiteit, de plaats der handeling zal steeds onaanwijsbaar
blijven. Zij verschaft geen enkel aanknopingspunt met noembare voorstellingen. Zij
gebeurt nergens, behalve in dat mateloze brein van de auteur, en zodra men tracht
naar een omschrijving, stuit men op het ondefinieerbare. Dat onkenbare echter, dat
ongrijpbare, dat nameloze en mateloze toont gevoelens en een wil. Maar wat het
voelt en wat het wil, blijkt nogmaals, zodra men het ondervraagt, onzegbaar. Het
laat zich enkel aanduiden, en slechts zeer globaal, als graden van intensiteit, van
werkzame kracht. Die intensiteit en die kracht kunnen door notentekens niet worden
aangegeven, tenzij uiterst vaag. Het ff of pp of mf op bladzijde 17 heeft volstrekt
niet dezelfde waarde als het ff of pp of mf op bladzijde 26. De dirigent moet dat
gissen. Hij moet dat afwegen. Hij moet die varianten van het magnetisch veld ook
overbrengen aan zijn instrumentalisten, en op het exacte moment, dat zelden langer
is dan een seconde, en de exacte voltage, zonder onderbreking. Hij kan dat enkel
wanneer hij ze zelf enigermate produceert. Hij ageert daar als een voortdurende
transformator die zelf de stroom levert. Hij moet dat hele complex van altijd variabele
radiaties in zijn hoofd hebben en bovendien in zijn zenuwen, hij moet dat letterlijk
beleven. Hij moet al dat onnoembare, dat ongrijpbare dragen, schragen, actief maken,
terwijl wij, de hoorders daar zitten als min of meer bewuste contrôle-apparaten, waar
al die golvingen zich weder omzetten in levenwekkende gewaarwording. Bij andere
componisten geschiedt dat natuurlijk ook, en op gelijke manier. Doch op veel
beperktere schaal, en altijd op gevoelsvelden waar wij sinds lang kind aan huis zijn.
Het veld der andere componisten staat tegenover dat van Bruckner ongeveer als de
ruimte van Newton tegenover de ruimte van Einstein. Dat is Bruckners typerende
eigenaardigheid. Het lijkt me daarom ook niet absoluut uitgesloten dat de apotheose
der finale en de overige episoden waar hij boven de macht reikt, nog eens realiteit
worden en ophouden fictief te schijnen.
Aan Van Beinum zal het een grondige (maar te zeldzame) bevrediging verleend
hebben te kunnen werken op een symphonie als deze Achtste. Zij kan niet, zij behoeft
niet geacteerd, gemimeerd te worden door de dirigent, alles moet van binnen-uit
ontspringen, en zij past dus volmaakt bij zijn techniek, waarvan het visuele
gereduceerd is tot een minimum.
Ofschoon het begrip ‘school maken’ niet zonder gevaar is, spijt het mij soms te
zien dat Van Beinums stijl uniek blijft. Bepaaldelijk verdroot het me dit te moeten
observeren toen (wegens ziekte van Henri Arends) het Concertgebouworkest voor
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de eerste maal gedirigeerd werd door André Rieu. Ziehier een jong kunstenaar op
wie men verwachtingen mocht bouwen. Maar inplaats van zich te richten naar het
moeilijke voorbeeld (Van Beinums niet-visuele techniek is zeer moeilijk) koos hij
de gemakkelijkste weg, en gelijk een dozijn anderen copieert hij het spectaculaire
virtuosisme van dirigenten als Fricsay en Kubelik, die zelf reeds copieën zijn. Het
verbaast me dat Rieu nog niet begrepen heeft hoe oninteressant deze navolging is,
hoe ouderwets in haar knappe doch goedkope romantiek, en hoe ondoeltreffend,
omdat zij hem veroordeelt langs de bronnen der muziek heen te gaan en een
compositie op te zeggen als een aangeleerde les.

The Philadelphia Orchestra
Het geeft aan de gedachten curieuze wendingen een compleet symphonie-orkest te
zien komen uit een wereld-deel waar slechts een mensenleeftijd geleden bijna niets
van die aard bestond. Lieden als Bach of Beethoven, die in het muziekbedrijf hunner
eeuw een bescheiden plaats innamen, zouden zich maar kleine mannetjes hebben
gevoeld, wanneer men hun verteld had van zo'n orkest dat 1.200.000 mijlen aflegde,
5.759 concerten gaf, en zijn roem vermenigvuldigde met meer dan 46.000.000
verkochte gramofoonplaten. Tegenover zulke astronomische cijfers zal zelfs een
moderneling van het hedendaagse Europa in de schulp kruipen die zijn woning is,
zijn gezichtsruimte, als voor de slak en de oester. Wij denken daar weliswaar in
geheel andere categorieën en geheel andere termen wanneer wij ons bezighouden
met muziek of met een beoefening van gelijke orde. Dat maakt ons misschien nog
geschikter om paf te zijn over getallenwaarden welke wij in dit nog altijd enigszins
gereserveerde domein der Muzen nauwelijks durven dromen. Een utopia rijst ons
hierbij voor de geest. Een ideale aarde, overal veranderd in een Parnassus, een hemels
oord, zoals zij werkelijk zou kunnen zijn met al de kunstenaars die ons hoofdzakelijk
de vreugde leerden, de verrukking, zelfs wanneer zij rouwen. En inderdaad, een
beetje beteuterd, een beetje in de stemming van we zijn maar kleine mensjes, gingen
wij luisteren naar The Philadelphia Orchestra.
Het was even middag toen zij aankwamen uit Brussel; 's avonds concerteerden zij
te Amsterdam; de volgende middag waren zij te Parijs. Als op het betoverd tapijt uit
duizend-en-een nacht. In hetzelfde tempo zullen zij Bordeaux bezoeken, Lissabon,
Oporto, Madrid, Barcelona, Milaan, Genua, Turijn, Genève, Lugano, Straatsburg,
Wenen, Berlijn, Stockholm en Helsinki. Welk een film voor de cinerama, het nieuwste
wonder van de Amerikaanse bioscoop! Welk een stof voor statistieken! Over wat zij
zien en niet zien kan een hele bibliotheek worden volgeschreven.
Achter hun lessenaars op het podium verschillen zij niet noemenswaardig van een
der orkesten die er zijn in twintig Europese landen. Het aspect van een Westers
symphonie-orkest voegt zich sinds ongeveer honderd jaar naar ongeschreven interne
stijl-wetten, die op een of andere onverklaarbare manier samenhangen met de muziek
en alom een gelijkend beeld leveren. Men moet naar Japan gaan om een ander patroon
onder ogen te hebben.
Het zeer karakteristieke geluid dat een stemmend orkest maakt alvorens te beginnen
en waaruit een oplettend oor reeds een menigte bijzonderheden kan afleiden of gissen
vóór dat het eigenlijke concert aanvangt, die collectieve improvisatie over wat ieder
der instrumentalisten door het hoofd speelt, is bij deze Amerikanen uit Philadelphia
aanmerkelijk donkerder, doffer, compacter, trager, lustelozer gekleurd en
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gerhythmeerd dan ik van Europese ensemble's gewoon ben. Ik heb er eens over
gepeinsd om zulk een chaotisch maar toch zeer zinrijk en met een hoop mysterie
geladen rumoer op te tekenen, te componeren dus, en daaruit onnaspeurlijk als vanzelf
een georganiseerde symphonie te laten groeien. Wie het idee bevalt, kan het
overnemen. Het is buitengewoon moeilijk te realiseren, mag gezegd worden vooruit.
Ik geloof echter niet dat het me ooit zou zijn aangewaaid wanneer mijn hersens en
mijn herinnering uitsluitend waren gevormd door improvisaties als die ik van de
Philadelphiërs kreeg te observeren. Mijn eerste indruk was con sordino, zonder spirit
en zonder fantasie. Nochtans is de overwegende meerderheid van het orkest in de
bloei der kracht. Jonger dan in Europa. De meesten hebben namen die op een
Italiaanse, Slavische, Duitse afkomst wijzen. Het angelsaksische element is zichtbaar
in de minderheid. Simplistisch geredeneerd, had uit die melting-pot van muzikale
herediteiten en atavismen een sprankelender, een pittiger, een franker, een boeiender,
een exciterender preludium moeten te voorschijn komen.
Een orkest is een typisch eind-product van alle psychische en physische factoren
ener samenleving, en het ligt voor de hand dat ieder die van deze representatieve
hoedanigheid besef heeft uiterst benieuwd is naar wat een orkest uit de nieuwe wereld
ons zou kunnen leren, of misschien openbaren. Men vraagt zich dat automatisch af.
Hoe zijn hun violen? Een mooie, heldere, zacht-glanzende toon in de discant, struis
en kernachtig in de lage registers, altijd melodisch, uitstekende techniek. Hoe klinken
hun fluiten? Transparant als kristal, een beetje minder doorwemeld met iriserende
flonkeringen dan wij gewoon zijn. Voortreffelijk bespeeld. Hoe hun hobo's? Zeer
klaar in paarlemoeren mengeling, juist voldoende nasaal om een lijn te onderstrepen,
een tikje effen. Hoe hun klarinetten? Qua klank even dicht bij de fluit als bij de hobo;
te weinig schalmei en diepere resonans naar mijn begrip; goed spel, doch minder
securiteit in de graden van het virtuoze. Hoe hun fagotten? Zeer fraai, zonder het
ietwat groteske, scurriele dat de Europese fagot dikwijls nog heeft. Hoe hun hoorns?
Prachtig van timbre, niet te week en niet te dik, beweeglijk in gevarieerde expressies.
Hoe hun trompetten en bazuinen? Uitmuntend, maar een nuance minder praegnant
en minder verzekerd dan men zou verwachten. Hoe hun drum-sectie? Perfect; nooit
te eclatant, nooit explosief en sensationeel, altijd evenwichtig, ook in het markante.
Hoe hun samenspel, hun samenklank? Gedisciplineerd, homogeen en precies, doch
zonder de losheid, zonder het enigszins avontuurlijke en vrije in de precisie, steeds
zonder het riskante en geriskeerde van een soort transcendente beheersing, waaraan
wij in Europa, en speciaal te Amsterdam gewend zijn. Alles zakelijk beschouwd een
eminent orkest met zeer respectabele maar niet onbegrensde mogelijkheden.
Wat mij het meest verbaasde, en om de waarheid te zeggen onthutste, was hun
voordracht in een compositie die wij van buiten kennen omdat zij tot de paradestukken
behoort van de meeste dirigenten, de Symphonie fantastique van Berlioz.
Het zonderlinge feit deed zich hier voor dat alle expressieve accenten werden
uitgevoerd zoals zij genoteerd staan, maar alle een greintje boven of een greintje
onder de schreef. Het scheelde nooit veel; juist genoeg om het te merken. Naar een
verklaring zoekende van dit bizarre verschijnsel dacht ik eerst aan schoolsheid van
zeer degelijk geoefende, talentvolle leerlingen in de laatste phase hunner studie, waar
het materiële vakwerk aanlandt in kunst. Maar gaandeweg moest ik deze
veronderstelling laten varen, omdat de Philadelphiërs ontwijfelbaar dit stadium
hadden overschreden, wijl zij overduidelijk blijk gaven van aesthetische bedoelingen.
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Toen moest ik wel concluderen (want een andere uitleg was er niet) dat zij de muziek
der Fantastique vertolkten zoals iemand een vreemde taal spreekt welke hij grondig
heeft geleerd, maar die hem niet eigen is, en uit wiens zegging de inheemse altijd de
buitenlander zal opmaken door minieme afwijkingen in de tongval.
Nog veel directer dan bij een taal raken zulke kleine afwijkingen bij de muziek,
die voornamelijk appelleert aan instinct en intuïtie, de zenuwen van het onderbewuste
met welke wij de echtheid meten, en waarmee elks persoonlijke echtheid wordt
gemeten. Er is in de Fantastique van Berlioz een groot aantal concrete psychologische
gegevens, waarop de Philadelphiërs, en waarschijnlijk de Amerikanen in het algemeen,
niet rechtstreeks meer reageren, en die zij nog slechts langs intellectuele weg min of
meer natuurgetrouw kunnen reconstrueren. Ofschoon het psychologisch terrein dat
Strawinsky bestrijkt in L'Oiseau de feu beperkter is en minder verwikkeld, was
datzelfde gebrek aan contact met het innerlijk wezen der muziek ook daar merkbaar.
Ik had voortdurend een indruk als bij de goede reproductie van een beroemd schilderij,
als bij de foto van een landschap. Men herkent het zonder het te herleven.
Wie ik nauwelijks terugkende, na hem menig keer te hebben bewonderd aan het
hoofd van het Concertgebouworkest, was de dirigent Eugène Ormandy. Hij deed
niet anders. Hij was zichzelf gelijk. Met ons orkest vlogen de vonken eruit. Met de
Philadelphiërs steeg het radiërend resultaat niet boven een flegmatisch gemiddelde,
hoe hij zich ook inspande.
Zou het kunnen dat in Europa, waar de muziek werd geboren, een natuurlijker
verbintenis met haar behouden bleef dan in Amerika? Zou zij daar langzaam-aan
een dode taal worden? Men formuleert de vraag met schrik, maar zij schemerde op
uit wat men hoorde.

De geest van Beethoven
De Negende Symphonie van Beethoven is een der verwonderlijkste en merkwaardigste
momenten in het denken van de mensheid. Zij kon slechts ontstaan door de geest
van hem alleen die dat werk heeft gemaakt. Geen enkel genie uit een vorig tijdperk
der geschiedenis had dat werk kunnen concipiëren, zelfs in de verste verte niet, zelfs
niet het genie van allen tezamen, bij wijze van spreken, om een idee te geven van de
volstrekte uniekheid der Negende Symphonie.
Gewoon materieel beschouwd kon zij bij de dood van Mozart (1791) niet eens
gedacht worden. Geen orkest ter wereld had haar kunnen spelen. Geen koor ter wereld
had haar kunnen zingen. Geen musicus ter wereld had haar kunnen lezen, laat staan
begrijpen, niet eens Beethoven in eigen persoon, die toen 21 telde. Beethoven zelf,
die een volleerd technicus was, en als technicus zijn tijd reeds bij de Derde Symphonie
een reusachtig eind vooruit, deze Beethoven-zelf heeft twaalf jaren nodig gehad om
met zichzelf over de vorm en de inhoud van die Negende tot klaarheid te geraken.
Hij heeft, ondanks zijn enorme technische kennis en vaardigheid, precies evenveel
jaren nodig gehad voor het maken der Negende als voor de overige acht tezamen.
Zodanig was hij in zijn diepste gedachte reeds zijn bewuste zelf vooruit. Er is in de
geschiedenis der kunsten geen tweede voorbeeld van een werk dat dermate autonoom,
dermate eigenmachtig, dermate onbekend en zelfs onherkenbaar uit de sferen van
het ongeborene te voorschijn kwam met een onweerstaanbaar verlangen naar gestalte.
Enkel al wegens deze uiterst ongewone feiten heeft Beethovens Negende recht op
de eerbied waarmee sommige openbaringen worden gesteld boven elke twijfel. Zij
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is in letterlijke zin verschenen als een openbaring, als een onthulling in de hoogste
betekenis dezer woorden.
Wanneer men nu nagaat hoe Beethoven gedurende de lange periode welke aan de
Negende voorafgaat steeds werk heeft geleverd van technisch onbetwistbare
volmaaktheid, dat er speciaal in zijn eerste acht symphonieën niet de kleinste passage
valt aan te wijzen waar enige verbetering zou kunnen worden gewenst of verzonnen
door wie dan ook, en wanneer men nagaat hoe Beethoven tot vlak voor zijn sterven,
toen hij reeds geruime tijd doof was, in ieder geval zeer hardhorig, toen zijn hele
organisme ontredderd was door ziekte, nog vele werken heeft geleverd die niet slechts
onverbeterbaar volmaakt zijn in technisch opzicht maar waarvan de volmaaktheid
slechts kon worden bereikt door een geest die met de uiterste zorgvuldigheid, met
de opperste helderheid en zekerheid de dikwijls zeer subtiele, zeer precaire,
buitengewoon gecompliceerde en absoluut originele klanken afwoog, en des te
waakzamer wijl hij zijn klanken niet meer met de oren kon controleren, des te
nauwgezetter wijl altijd de hartstocht hem had aangespoord tot de volmaatheid,
wanneer men dit allemaal nagaat met een beetje respect, met een beetje bewondering,
met een beetje vertrouwen (waartoe de behaalde resultaten uitnodigen) en eveneens
met een greintje nederigheid (al ware men zelf een genie, en juist daarom) dan moet
het ieder redelijk waarnemer bijzonder onaannemelijk en volslagen ongeloofwaardig
schijnen, dat Beethoven bij de materiële verwezenlijking der Negende in
oplettendheid, in realiteitszin, in auto-contrôle, in verstandelijk beleid, in beheersend
meesterschap is tekortgeschoten, en dat zijn gewichtigste, zijn belangrijkste symphonie
waaraan hij het langst arbeidde, op essentiële plekken verbetering behoeft.
Na zijn dood heeft Beethoven collega's gekregen die met al deze natuurlijke
consideraties geen rekening hielden en zich een negatief oordeel aanmatigden over
het bereik zijner artistieke vermogens.
De eerste, die tot zulk een impertinentie de arrogante durf had, was Richard
Wagner. De tweede was Gustav Mahler. En als men hun namen leest in dit verband
is iedereen allicht geneigd te zeggen dat zij niet de eerste de beste waren en konden
weten wat zij deden. Dit is inderdaad zo. Maar dat verzwaart nog hun vergrijp. Dat
verergert nog hun daad in het algemeen. Zij hebben hun onkunde getoond betreffende
een cardinale eigenschap van het ware kunstwerk.
In de eenvoudigste bewoordingen uitgedrukt, wordt die eigenschap geformuleerd
als volgt: Men kan iets afnemen van het echte meesterstuk. Men kan er niets aan
toevoegen. Wanneer men er iets van afneemt (de kop der Nike van Samothrace, een
reep van de Nachtwacht, om een der talloze voorbeelden te noemen) zal men het
ongetwijfeld schaden. Zeker. Maar in het luttelste fragment zal men steeds de
ondeelbare geest herkennen die de hand heeft bezield en die zijn gezindheid uitsprak
tot in het kleinste fragment. Wanneer men iets aan een meesterstuk toevoegt zal men
het zonder mankeren schenden, ook al verbeeldt men zich zogenaamd congeniaal te
zijn. Het meesterstuk heeft een interne wetmatigheid, een interne logica waarvan het
geringste bestanddeel zodanig op zijn plaats is (als in een algebraïsche formule) dat
niets van enige betekenis kan worden bijgevoegd zonder de oorspronkelijke opzet
te verstoren en te ontwrichten.
Deze ongeschreven, maar overal geldige en zeer gemakkelijk te verifiëren wet,
hebben Wagner en Mahler hovaardig overtreden, en aan dat moedwillige misdrijf
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verleenden zij het prestige van hun persoon. Wagner onderstreepte in het Scherzo
der Negende een melodische lijn welke Beethoven op het achterplan had gelaten, en
door die wijziging veranderde hij het gehele temperament, het gehele psychische
klimaat van dat Scherzo. Wanneer men de gezindheid waaruit die wijziging ontsproot
als uitgangspunt neemt voor een opvatting van de Negende in haar ensemble (gelijk
de meeste dirigenten doen) dan verandert die toevoeging het gehele psychische
gegeven der ganse symphonie. Mahler ging nog verder. Niet enkel onderstreepte hij
dubbel wat Wagner reeds eigendunkelijk had aangedikt, doch hij strekte zijn
bemoeizucht en zijn visie, over het totale werk uit. Wanneer men de gezindheid,
waaraan zijn menigvuldige toevoegingen ontsproten, als uitgangspunt neemt voor
een opvatting van de psychische geaardheid van de componist, dan verandert zij de
intonatie van het complete oeuvre en bijgevolg de eigenlijke gezindheid, het eigenlijke
karakter van Beethoven zelf.
Het procédé dat Wagner en Mahler toepasten, kan het best vergeleken en
verduidelijkt worden met de handeling van iemand die aan de voornaamste figuren
ener schilderij door het aanbrengen van enkele détails een andere physionomie, een
andere gedraging zou verlenen. Een dergelijke euveldaad is onvoorstelbaar in de
schilderkunst. Ik weet het. Niemand zal het in zijn hoofd halen om een Vermeer te
gaan corrigeren of een Watteau. Het is materieel onmogelijk. Ik weet het. Maar het
is wèl voorstelbaar in de muziek. Het is in muziek wèl doenbaar, materieel wèl
mogelijk. En daar gebeurt het, ofschoon van kunstenaar jegens kunstenaar zulk een
aanranding der persoonlijkheid ongeloofbaar schijnt en onbegrijpelijk blijft, vooral
tegenover een definitief en onmiddellijk karakteriseerbaar mens als Beethoven.
De vraag wordt hier, door welke gezindheid, door welke gevoelens de onbewuste
vandalen Wagner en Mahler zich lieten leiden toen zij die inbreuk ondernamen op
de onaantastbare wezenheid en zelf-verwezenlijking van een groot meester die zich
nooit vergiste, en wiens artistiek geweten zijn denken regelde met een weergaloze
strengheid.
Zij meenden het niet kwaad met Beethoven. Zij droegen hem een verering toe die
wij voor waarachtig mogen houden, te meer omdat ze egocentrisch was. Maar met
het verschijnsel Beethoven hadden zij geen direct contact.
Zij zagen hem door de ogen van hun eigen temperament dat expressies nastreefde
welke met de klanken en de instrumenten zoals Beethoven ze had geordend niet
bereikbaar waren. Onder invloed van verschillende tijdsstromingen dreef dat
temperament hen naar een verbeeldingssfeer van heroïsme, van grandioosheid, van
geweld en kracht, van geestelijk imperialisme en dictatorialisme, welker uitdrukking
niet bereikbaar was met de klanken en de instrumenten zoals Beethoven ze had
geordend. Omdat zij dirigenten waren en tevens componisten die Beethoven,
voornamelijk in de Beethoven der Negende een voorafspiegeling meenden te
bespeuren van hun eigen aspiraties, hebben zij dat werk gearrangeerd volgens de
behoeften van hun stijl, hun fantasie, hun smaak, hun belang.
In principe reeds was hun operatie ontoelaatbaar. Bovendien was zij ten eerste fout
wijl zij berustte op de dwaze redenering dat een expressie van Beethoven (of van
een ander kunstenaar) afhangt van de hoeveelheid materiële hulpmiddelen die voor
haar realisering worden aangewend. Dit zou uitlopen op de rudimentaire theorie: hoe
luider, hoe mooier. Ten tweede was hun operatie fout, en ronduit verwerpelijk, wijl
zij de grondtoon wijzigt van Beethovens psychologische gesteldheid.
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Met honderden documenten kan onweerlegbaar, ontwijfelbaar worden aangetoond
dat Beethoven niet behoorde tot het ras der harden en grimmigen maar tot het ras
der zachten en meedogenden. Hij had niets van een tyran, niets van een dictator,
niets van een geweldenaar. Hij bezat een uitgesproken zin voor humor die nimmer
grijnzend, nimmer schamper is geweest. In alles wat hij deed en dacht waren de
liefde, de vriendelijkheid, en het totaal van wat wij verstaan onder Shakespeare's
gezegde the milk of human kindness, de basis van zijn wezen, de intonatie zijner
bedoeling. Zoals Wagner in eerste, Mahler in tweede aanleg de Negende
her-orkestreerden, bezingt zij niet de Vreugde maar de Kracht, en niet eens de morele
kracht, maar de brute, de elementaire kracht.
De authentieke, historische Beethoven, de zanger der human kindness, paste niet in
het tijdbestek waarvan de mentaliteit werd gepersonifieerd door Bismarck, Wilhelm
II en Adolf Hitler. Zeker, Wagner en Mahler waren niet de bewuste medewerkers of
voorbereiders der fataliteiten welke achter die namen verborgen loerden. Zij waren
de onbewuste tolken van een geheime stem die zij zelf niet begrepen, van een geheime
drang waaraan zij zichzelf niet onttrekken konden, toen zij Beethoven inrichtten voor
een nieuw gebruik.
Zij wisten niet wat zij deden. Mogen daarom wij, die wetend werden, hun affreuze
dwalingen bestendigen?
Het noodlottig tekort dat de muziek teistert sinds ruim een eeuw is de complete
ontstentenis ener methodische critiek gelijk die altijd gewerkt en gewaakt heeft in
de overige kunsten. Wanneer een normgevend beginsel, of slechts de schijn ervan,
niet had ontbroken, zouden de vervalsingen van Wagner en Mahler onmogelijk zijn
geweest, ondenkbaar zelfs voor henzelf. Wanneer tot heden toe bij ons elk normatief
beginsel in zake muziek niet had ontbroken, zou het onmogelijk zijn geweest voor
William Steinberg om de traditionele Beethoven-cyclus van het Concertgebouworkest
dit jaar te besluiten met een Negende in de falsificatie van Mahler.
Alle kanten der kwestie, welke hier is behandeld, kunnen niet worden aangeroerd
en toegelicht in een kort artikel. Maar toch genoeg om aan te duiden wat wij missen.

Muziek van de Kunstmaand
Gelijk vorige jaren heeft ook ditmaal de organisator van de Amsterdamse Kunstmaand
een componist zijner keuze in het centrum geplaatst van de aandacht. Het is een goed
systeem dat binnen een kleine tijdsruimte verschillende gezichtspunten veroorlooft
op een auteur. Deze keer was het Marius Flothuis aan wie de onderscheiding te beurt
viel welke tegelijk een proef is. Op zes van de 18 louter muzikale programma's zal
hij vertegenwoordigd zijn met werken die bijna alle dateren uit een recente periode.
Enkel de herhaalde gemeenzaamheid geeft kans om bekend te raken met iemands
wezen, en zo kan ook het podium als de divan worden van de psycho-analyst.
Gedurende de eerste week hoorden wij een Fantasie voor harp en klein orkest, de
Negro Lament, een serie sketches voor zang, saxofoon en piano, en de Sinfonietta
concertante voor klarinet, saxofoon en klein orkest. De composities waren verdeeld
over drie uitvoeringen en elke nieuwe bevinding sloot aan bij indrukken waarvan de
herinnering nog niet verzwakte.
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De Fantasie, geïnspireerd door Phia Berghout, de harpiste van het
Concertgebouworkest en uitmuntend door haar vertolkt, begint met een korte
meditatieve introductie, welke een zekere potentie van poëzie behelst, uitstekend
klinkt in haar geheimzinnigheid over wat komen kan, en bovendien (wegens de hoge
hoorn) verrassend gedurfd. De sfinx en haar raadsel. Het antwoord, een te bevattelijk
thema op walsend rhythme, stelde mij teleur. De contrapuntische verstrengelingen
konden zijn geringe zeggingskracht niet versterken. De impressie van de aanvang
herleeft niet en zijn verwachting wordt niet vervuld. Het einde is gebruskeerd, alsof
een scherm plotseling dichtvalt. Van de vele mogelijkheden der harp wordt zo weinig
partij getrokken dat men zich reeds gauw verbaast. Het voornaamste tekort dezer
Fantasie, hoewel intelligent gemaakt, schijnt mij gebrek aan fantasie.
De Negro Lament, zes liederen gecomponeerd op verzen van Langston Hughes,
bevatten twee stukken die uitstekend gelukt zijn: ‘Troubled woman’, een dromerig
duo van stem en saxofoon, en ‘Roland Hayes beaten’, een warme dwarreling van
klank als een luwe wind door bloemen. In haar geheel echter mist de compositie de
nodige verscheidenheid van expressie en intonatie. De melancholische, apathische,
mokkende stemming is te overheersend. Het melodisch gehalte heeft karakter, maar
wordt niet genoeg gevarieerd. Het talmt te veel rondom dezelfde toon. Waar enige
hevigheid zou passen (The Belgians cut off my hands in the Congo) of meer agitatie
en sensualiteit (bij Harlem night song) blijft het accent mak en mat. Zelfs in Roland
Hayes beaten stopt de beweeglijkheid nog onverwacht. Ik weet niet of de volgorde
der teksten gerangschikt is door de dichter of door de componist. Maar de grief van
de Negro tot wie men zegt: ‘Eat in the kitchen’, wanneer men bezoek ontvangt, is te
relatief om een tirade te motiveren, en tot climax te dienen voor een epiloog. De aard
van het verwijt annuleert het hele effect.
De Sinfonietta concertante zet pakkend in met een elegische dialoog tussen klarinet
en saxofoon. Doch de beloften van dat preludium worden niet gehouden. Haast
onmiddellijk daarna verdwaalt de gezindheid naar een weke, zoetige, sentimentele
amusementssfeer, zonder het poignante, het zacht-verscheurende dat deze dikwijls
eigen is. Een banaal gerealiseerde, volslagen overbodige piano onderstreept nog die
hoedanigheid, welke nergens getransponeerd wordt naar een waardeerbaar plan,
gelijk kunstenaars doen (Chabrier, Debussy, Ravel, Milhaud) als zij muziek distilleren
uit hun reflexen van het vermaak. Er circuleert in dit werk geen bloed, niet eens een
surrogaat daarvan. De gehele muzikale inhoud duidt op een epigoon, en men hoort
er zelfs Tristan. Hoewel het wisselt van tempo, wisselt het nergens van onderwerp.
Voor serieuze muziek is dat onderwerp te onpersoonlijk en te onbetekenend. Voor
zg. lichte muziek is de bewerking veel te zwaarwichtig, te veel en tevens te
conventioneel gesofistikeerd.
Afgaande op de soortelijke eigenschappen dezer drie werken zou men moeten
constateren, dat de wilsvermogens van de auteur ontoereikend zijn om de draagwijdte
te vergroten van een innerlijk krachtveld welks grenzen men van alle kanten bespeurt.
Hij is intelligent, maar juist niet intelligent genoeg (misschien wegens een zekere
zelfingenomenheid) om te woekeren met de beschikbare interieure mogelijkheden.
Hij heeft begrip van de constructie der melodie, maar kan zijn kennis niet uitbreiden
tot een eigen besef. Hij heeft geen individuele kijk op het materiaal (de noten, de
instrumenten), waarmee hij arbeidt. Hij heeft enige bewogenheid, maar zeer weinig
variatie in de bewogenheid. Hij bezit enig instinct voor handeling, maar zo goed als
geen idee van de psychologische ontwikkeling ener handeling. Hij heeft sentiment,
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doch uiterst weinig differentiatie in het sentiment. Het kleine bestek zijner impulsen,
zijner sensaties, blijft altijd binnen een gemoderniseerde Biedermeier-mentaliteit.
Hij heeft weinig expansiviteit, geen innerlijke overvloed, en, waarschijnlijk daarom,
weinig neiging tot, weinig ervaring in de eigenlijke polyfonie. In zijn conceptie, in
zijn architectonische opzet ontbreken altijd de mooie, nooit te gissen, nooit te
achterhalen listen (listen van het verstand, listen van het gevoel), welke de kunstenaar
aanwendt die weet hoe hij toveren zal en wat hij toveren zal. Maar elk dezer deficits
is door het intellect omkeerbaar, want Marius Flothuis leerde voldoende de techniek
om haar niet te beoefenen als iemand die zijn apparaat slechts in bruikleen heeft.
Behalve tegen de achtergronden en tegen de oorsprongen heb ik ten opzichte van
zijn componeren geen bezwaar. Men moet echter niet menen, dat zijn werk gelijk
het nu is, ergens ter wereld representatief zou kunnen zijn voor onze muziek, of
belang zou hebben voor de muziek in het algemeen.
Het orkest van de Kunstmaand, dat de Fantasie en de Sinfonietta beurtelings speelde
onder leiding van Anton Kersjes en Henri Arends, maakte in de loop van het jaar
niet de vooruitgang die men wensen en verwachten mocht bij dit eerste lustrum.
Alles zit nog zodanig in de grondverf, dat aan een gedetailleerde kritiek niet te
beginnen valt. Vergelijkingen, met welk ensemble ook, zijn niet mogelijk. Blijkbaar
wordt er niet genoeg en niet streng genoeg gestudeerd. Een voortdurende
onevenwichtigheid tussen de verschillende instrumentale groepen, en onophoudelijke
excessen in de dynamiek, waardoor alle nuances dooreenvloeien, zouden met grote
zorg en discipline moeten worden weggepoetst. Een geanimeerd tennaastebij
veroorzaakt bij een post-wagneriaanse, min of meer impressionistische partituur geen
aanmerkelijke hinder. Maar bij ‘klassieke’ composities als de symphonie van Bizet
wekt die verwaarlozing van iedere finesse zeer spoedig een ondraaglijke indruk van
monotonie in een grove en globale luidheid. Het orkest der Kunstmaand heeft zonder
twijfel aanspraak op sympathie en welwillendheid, doch ik geloof, dat het erbij zal
winnen, ook in de achting der ongeschreven opinie, door zijn onvoltooidheden ronduit
onder het oog te zien en te verhelpen.
De andere solisten (Cora Canne Meyer zang, Kees Verschoor saxofoon, Jolle
Huckriede klarinet) hebben de werken van Flothuis verdedigd met al de macht en
de zorg van hun boeiende talenten.
De Kunstmaand heeft dit jaar voorspoed met haar solisten. Rondom de Negro
Lament had Cora Canne Meyer een zeer interessant programma gecombineerd met
liederen van Wolf, Debussy en Escher, welke zij vertolkte in een spannend crescendo,
culminerend in Eschers vierde sonnet der Chants du désir, dat gebisseerd werd. Het
Rogeri-Kwartet, genaamd naar een vroegere vioolbouwer en samengesteld uit strijkers
van het Concertgebouworkest (Gerard den Hertog, Jo Jacobs, Jaap Moelker en Joop
Klemann) maakte een buitengewoon voortreffelijk debuut. Hun spel is soepel, helder,
precies, bijzonder lenig gefraseerd en zeer welluidend. Ik luisterde met evenwel
genoegen en bewondering naar een melodisch kwartet van de jonge Mendelssohn
als naar de pittoreske Fantasia tropica van Geza Frid. Het zou voegzaam zijn geweest
dat bij deze zeldzame gelegenheid de directie der Kunstmaand haar belangstelling
tevens had uitgestrekt tot het kwartet van Daniel Ruyneman. (Beiden kregen een
prijs in Luik, Frid de derde, Ruyneman de tweede.)
Het concert van Erna Spoorenberg behoort gesignaleerd te worden als een
evenement. Voor de eerste maal sinds zij optreedt, bevond deze prachtige sopraan
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zich technisch en psychisch in het zenith van haar kunnen. Het gevaarlijkste en het
moeilijkste der Ariettes oubliées van Debussy, der Cinq mélodies populaires grecques
van Ravel, der Kinderstube van Moessorgsky, der vijf Vocalises van Flothuis, der
Zigeunermelodieën van Dvorak, lukte met een buitensporig gemak, een volmaakte
zuiverheid, een diepe medeleving in de verschillende situaties en in de vele expressies
van elk lied. De Vocalises hebben de deugden en gebreken der overige composities
van Flothuis: goede invallen worden onderbroken door formalistische, aan het
repertoire ontleende tournures. Is dit bezwijken der concentratie en der zelfcontrôle
te wijten aan tijdtekort of aan een fout in het bestuur van een karakter? Ik heb niet
de nodige gegevens voor een antwoord op deze vraag. Maar stellig zijn die hiaten
van de innerlijke spanning vermijdbaar.
Ook met de begeleiders der solisten heeft de Kunstmaand dit jaar voorspoed.
Luctor Ponse en Geza Frid hebben Cora Canne Meyer en Erna Spoorenberg
gesecondeerd als werkelijke artisten, wie de zaak ter harte gaat.

Vervolg van de Kunstmaand
Naar aanleiding van de Aias-voorstelling in Carré, waarbij Bertus van Lier de
hoofdfunctie verrichtte van vertaler, componist, dirigent, zou ik gaarne enkele
opmerkingen maken over de positie der muziek in ons land, in onze cultuur.
Wie enig verstand had van muzikale zaken behoefde bij die opvoering niet lang
te luisteren om met min of meer smart en spijt tot de gewaarwording te komen, dat
een consciëntieus musicus, een werkelijk artist (en daarvoor houd ik Bertus van Lier)
zulk een onaffe, approximatieve vertoning onmogelijk voor zijn rekening en
verantwoording kon nemen.
Hoe dikwijls heb ik met groeiende bevreemding de dirigent melodische en
rhythmische bewegingen zien aanduiden waarvan niets of ternauwernood iets het
oor bereikte noch het oog? Hoe dikwijls hoorde ik het orkest alsof een plotselinge
stormvlaag het had uiteengerukt en naar alle kanten weggewaaid, zodat met moeite
de verwrongen flarden van klank moesten worden bijeengezameld? Niet tien keer,
doch honderden malen. Veel meer dan voor de hoorders verdroot deze onophoudelijke
fading mij voor de componist, die gedwongen was zich tevreden te stellen met een
dermate ontwricht geluidsbeeld. Want zijn muziek bij Aias, drie en twintig jaar
geleden gecomponeerd, behield haar rang. Zij heeft het accent van waarachtigheid
dat niet verbleekt. Zelfs verminkt treft zij haar doel. Zij leeft.
Al het onverwezenlijkte en het waggelende dat ik in mijn hart bejammerde, werd
veroorzaakt door gebrek aan tijd. Een zo gecompliceerd, een zo van nature zeer
kwetsbaar, moeilijk hanteerbaar, en bovendien voor elk der medewerkers onwennig
mechanisme als een oud-Grieks drama, kan niet gemonteerd worden in enkele weken.
Niet eens in enkele maanden. Alleen reeds voor een zodanige oefening der reien dat
zij geordend schijnen, dat elk danser-zegger of danser-zanger zijn tekst, zijn plaats,
zijn mimiek voldoende kent om zich zeker te voelen van zichzelf en van zijn
medespelers, om niet te aarzelen, niet te hakkelen, niet te papegaaien in woord of in
gebaar, en om een overwogen aesthetisch resultaat enigszins te kunnen benaderen,
alleen reeds voor dit onderdeel zou een jaar studie moeten worden uitgetrokken. En
daarnaast niet een paar orkest-repetities, doch zoveel als de dirigent nodig acht. En
niet maar de enkele generale repetitie waarop men kennis maakt met de ruimte, met
de samenhang, met het stuk en met de rest, doch zoveel generale repetities als voor
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de betamelijke en harmonische realisering ener muzikale gedachte blijken vereist,
en zonder bekommernis moeten worden verleend.
Hiervoor schiet niet tekort de onmeetbare tijd van de kunstenaar die het beste
gratis geeft aan ieder, maar de tijd die men meet in munt, de tijd die geld is, de tijd
die nergens ontbreekt bij een bedrijvig volk, de tijd tussen welks schatten men elke
seconde van het etmaal kan rondwandelen als in een toverland. De kruimels die daar
dagelijks van de rijke tafel vallen zouden genoeg zijn geweest om een musicus de
bitterheid te besparen dat hij zwoegt en ploetert als in een nachtmerrie, waarvan niets
hem overblijft dan de onzalige beklemming, de nasmaak der doorstane angsten,
wanneer zij voorbij is. Meer dan genoeg. Het zijn geen fabelachtige sommen die de
muziek van Aias nodig had om niemand te beschamen, om niemand te laten grinniken
bij woorden als kunstzinnigheid en cultuur. De schijn te redden zou slechts enkele
duizenden guldens gekost hebben.
Geen kunstenaar zou mogen worden genoopt of verlokt tot een onderneming die de
veiligheid niet garanderen kan van hetgeen hij met zijn diepst instinct beschut wenst,
gevrijwaard, onbeschadigd, namelijk de trouw welke hij schuldig is aan de ingeboren
droom van zichzelf, aan zijn werk. Waarom dan, zal men vragen, heeft Bertus van
Lier een taak aanvaard waarbij hij te voren vermoeden kon en duchten moest dat zij
met zijn persoonlijke normen niet verenigbaar was en onder de bestaande
omstandigheden onvervulbaar? Omdat een componist die een opdracht niet
blindelings, niet voetstoots zou aanvaarden, riskeert dat een lastgever nimmer bij
hem terugkomt. De componist die, al ware het om de steekhoudendste redenen, een
karwei zou weigeren, is uit de circulatie. Beschouwd van het standpunt zijner functie
behoort de componist van oudsher tot de minst beschermde ledematen van de
maatschappij, waar zijn eigenlijke positie enkel vergelijkbaar is met die van de
bedelaar.
Voor deze moeilijkheid zie ik geen andere uitweg dan de stichting van een fonds,
dat op nauwkeurig omschreven condities geld (en tijd) zou verschaffen aan reeds
gesubsidieerde genootschappen ten bate van uitzonderlijke manifestaties welker
kosten te onereus zijn om gefinancierd te worden uit het courante budget.
Overigens hadden de concerten van de Kunstmaand een kalm en ik zou bijna zeggen
reglementair beloop. Ter gelegenheid van het eerste lustrum componeerde Jan Mul
voor het orkest een ‘Amsterdamse Galop’ die een goed stuk zou zijn geworden, als
de muziek, meer in overeenstemming met de titel, een beetje op dreef had kunnen
komen, een beetje vaart had gekregen en niet te vaak in een greppel belandde, om
het geval nog even te overleggen. Dit kan bedoeld zijn als caricatuur op het tempo
van de Amsterdamse werken. Maar dan mist het stuk pittigheid en scherpte. De
stilstaande episodes zijn te gemoedereerd lyrisch en te gerekt. Ik geloof eer dat de
auteur het niet zover gezocht heeft, maar eenvoudig haast had en dan schrijft men
langzame muziek die driedubbel telt in lengte en breedte.
Ik hoor dat ondertussen liever dan een symphonietje uit de achttiende eeuw van
zekere Schwindl of zekere Graaf, die alleen archivarisch belang hebben en het nadeel
dat men ze niet als een schablonisch schilderijtje uit die dagen in een halve minuut
kan bekeken hebben, doch een groot kwartier moet luisteren naar wat men al van
buiten kent.
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Het Hollands Strijkkwartet gaf een zeer geacheveerde, zeer sensitieve vertolking van
Pijper's Derde uit 1923. Het werk heeft mij buitengewoon gegrepen en geboeid
wegens zijn ongebruikelijke combinaties der stemmen, haar samenklank, die
verwonderlijk gevlamd is in donkere lichtspelingen, en zijn verholen maar penetrante
emotiviteit. De nocturne, met haar twee ontroerende opzuchtingen, is de duidelijke
belijdenis ener reële liefde.
Het kwartet van Brahms een mixtuur van moeizaam academisme en geremd
sentiment (gelijk meestal bij Brahms) had ik gaarne verruild voor iets anders, iets
minder overbodigs, iets nuttigers. Het onvergelijkbare kwintet in g klein van Mozart,
een der gepassionneerdste bekentenissen van de opstandige en getourmenteerde
Mozart der laatste jaren, over wie nog menig woord te wisselen zou zijn, werd te
ineengedoken, te fluisterend, te vervaagd, te subtiel geïntoneerd. Hoewel meesterlijk
in dit raffinement van half-tinten.
Elizabeth Lugt had een even origineel programma samengebundeld als Cora Canne
Meyer en Erna Spoorenberg. Haar stem heeft ongetwijfeld dezelfde objectieve waarde
als die harer beide collega's. Doch haar techniek ontwikkelt zich minder voorspoedig.
Haar dictie werd onverstaanbaar. Bijna alle medeklinkers, en zelfs de klinkers,
verdwijnen in de galm van een geluid, dat herhaaldelijk zeer mooi is, zeer bekoorlijk,
maar volstrekt onvoldoende geëgaliseerd een ordeloze warreling vertoont van
verschillende timbre's. Wanneer zij met strenge arbeid deze twee fouten wegwerkt
kan zij een der beste worden.

Weerklanken van het Festival
Op zichzelf was het geen kwaad idee om het Festival te openen met Eugen Onegin
van Tsjaikofsky. Men is altijd weer benieuwd naar deze opera, waarvan de componist
eerder een onsterfelijke naam verwachtte dan door zijn symphonieën, en die in alle
grote theaters van de wereld geregeld terugkeert en verdwijnt, zonder ergens (behalve
in Rusland) echt wortel te schieten, maar ook zonder ergens definitief af te sterven.
Het libretto, ontleend aan een gedicht van Poesjkin, behandelt twee intriges die
tamelijk onhandig en opzettelijk dooreengevlochten zijn. De eerste: een romantisch
meisje (Tatjana) krijgt een coup de foudre van een mooie, geblaseerde jongen
(Onegin) die haar vrij bot, hoewel beleefd, afwijst. Later, als zij getrouwd is met een
verlepte prins, ontvlamt hij op zijn beurt, doch stuit op afweer omdat zij haar trouw
niet breken wil en hij neemt wanhopig afscheid. De tweede: uit louter misverstand
heeft hij een duel met zijn beste vriend (de dichter Lenski) die verliefd raakte op
Tatjana's zusje (Olga) waarmee Onegin flirt op een bal. Beiden zien de futiliteit in
van hun twist en de dwaasheid van hun besluit, maar de ere-code van die tijd eiste
dat zij een kogel wisselen en hij doodt Lenski.
Dit dubbele drama wordt geacht te spelen omstreeks het jaar 1800, en toen
Tsjaikofsky het componeerde in 1878, kort na zijn eigen verongelukt huwelijk, was
het onderwerp reeds danig ouderwets. Bovendien is het tekstboek ongewoon slecht
in elkaar geflanst. Een personnage dat gedurende een feest zijn aria zingt naar welke
niemand luistert, of zelfs maar omkijkt, ofschoon het hele feest erdoor wordt
stopgezet, zo iets gaat niet en zal nooit gaan, want het spot met de elementairste
wetten van het toneel. Het libretto is vol van zulke dilettantische
onwaarschijnlijkheden. In die graad dat het niet enkel inspanning kost om een beetje

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

geloof te hechten aan de handeling, maar nog meer moeite vergt om enig belang te
stellen in haar hinderlijke conventie en haar opgelegde theatraliteit.
Alles hangt dus af van de muziek.
Zij is autobiografisch en van het begin tot het einde zwelgt Tsjaikofsky in de
smachting naar ongrijpbaar geluk, in de weemoed over vervlogen illusies. De meeste
zijner melodieën neigen omlaag, en hij rekt ze, herhaalt ze, rafelt ze uit met een
welgevallen, met een genot, dat dikwijls breedsprakig schijnt van pure oprechtheid,
en een tikje onnozel in zijn ongecompliceerdheid. Zelfs als de verwelkende prins de
genoegens zijner jeugd herdenkt, doet hij het op de toon van een grafzang.
Het is opmerkelijk hoe de componist bij de onaannemelijkste situaties steeds een
accent van waarachtigheid weet te treffen. Maar er zijn te weinig tegenstemmen, er
is te weinig contrapunt in deze elegische of pathetische zelfgesprekken om in een
overvloed van gelijksoortige ontboezemingen niet een tekort te missen. Het was
vermoedelijk de obsessie van zijn eigen leed dat Tsjaikofsky belet heeft in Eugen
Onegin evenveel zorg te besteden aan contrastwerkingen, als hij deed in zijn
solo-concerten en in zijn symphonieën. Ook door de ietwat armere technische factuur
staat Eugen Onegin achter bij de instrumentale composities van de Russische meester.
Men heeft prachtige zang gehoord van solisten en koor, goed orkestspel en vijf van
de hoofdrollen ten minste, Gré Brouwenstijn (Tatjana), Cora Canne Meyer (Olga),
Jo van der Meent (de traditionele min), Lidy van de Veen (de moeder van de zusjes),
Guus Hoekman (de prins) hebben uitstekend geacteerd.
Klaarblijkelijk had Peter Scharoff, de regisseur, geducht aan hen gewerkt, en met
dezelfde artistieke resultaten als hij bereikte in de stylering der koren en de mise en
scène. Dat de twee overige hoofd-figuren, Caspar Broecheler (Onegin) en Ramon
Vinay (Lenski) daar houterig en bijna parodistisch tegen afstaken, dat hun stijve
ingepaktheid de ouderwetse kanten van het libretto nog extra naar voren bracht lag
niet aan oorzaken waarvoor beide eminente kunstenaars verantwoordelijk zijn. Zij
waren gasten. Broecheler zelfs gast in extremis. Scharoff had hen niet, of niet
voldoende onder handen kunnen nemen. De fout ligt bij het bestuur der Nederlandse
Opera. Zolang de directie daar volhardt in het gemakkelijke, steriele en dure systeem
van sterren en gasten, kan zij de beste regisseurs der wereld uitnodigen, zonder ooit
een voorstelling te geven die bevredigt door de eenheid en harmonie tussen alle
deelnemende groepen en personen.
De décors en costumes van Dimitri Bouchène zijn loffelijk en bezienswaard, doch
nergens dusdanig dat ze niet door een Hollander hadden kunnen worden gemaakt.
In het landschap van het duel-tafereel zou ik meer sneeuw gewild hebben, een witte
desolaatheid waarop de spelers scherper aftekenen en die beter overeenstemt met de
despererende muziek. De balletten van Françoise Adret onderscheiden zich door de
slordigheid, de onbeduidendheid en de typische onnatuurlijkheid, waaraan wij nimmer
zullen wennen. Waarom drong zij de jonge dansers der Polonaise dat decadente en
narrig arrogante airtje op? Waarom doste zij de quadrille der solo-danseressen uit
met afgrijselijk lelijke en caricaturale zonne-brillen? Ik zou gaarne de beweegredenen
kennen van dergelijke overbodige en stijlloze buitenissigheden.
Of Alexander Krannhals de noodzakelijke affiniteit bezit met de muziek van Eugen
Onegin, en met Tsjaikofsky in het algemeen, bleef van de eerste tot de laatste noot
twijfelachtig. Zijn veelal heftige, zeer brede en rhetorische slag ontneemt aan deze
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sensitieve muziek alle bijzondere intimiteit, alle lichtheid, alle slavische souplesse
en, wat zij het minst ontberen kan, alle mogelijkheid tot voortdurende nuancering.
In plaats van het half-schoolse, half-academische dat Tsjaikofsky's muziek steeds
heeft, te verbloemen door de werkelijke poëzie te releveren die er achter schuilt, legt
Krannhals de nadruk op een formalisme, dat hier pas een gebrek wordt, wanneer
men de psychische agentia (die ontegenzeglijk hier aanwezig zijn) verwaarloost of
ignoreert. Krannhals ontzenuwt Eugen Onegin tot een soort van gecostumeerd,
gedramatiseerd oratorium, en onderstreept zodoende alle linksheden van het tekstboek,
die slechts achter de tovers van een onafgebroken met raffinement doorleefde, bezielde
zang kunnen worden verheeld.
Ik zou Eugen Onegin eens willen horen onder leiding van Eudard van Beinum,
wien het altijd lukt Tsjaikofsky te veredelen. Tussen haakjes: is het eigenlijk niet
zonderling dat de Nederlandse Opera totnutoe nimmer een beroep gedaan heeft op
deze dirigent, die wij onvoldoende exploiteren? Als hij ooit een uitnodiging ontvangen
had, en geweigerd, zouden wij het weten, denk ik.
Juist de avond na deze première inaugureerde Van Beinum in het Concertgebouw
de orkestrale afdeling van het Festival. Er was niets nieuws; niets wat al niet lang op
de plaat kwam en op het repertoire. Voor de levende componist hing Van Beinum
en bordje aan zijn deur met het beroemde opschrift: ‘Morgen brengen’, en de overige
dirigenten, die het Festival opluisteren, zijn eveneens binnen, hoe dan ook, en zij
malen om de levende componist nog minder dan om de violist van 't Leidse Bosje,
mijn goede kennis, mijn occulte vriend.
Maar alles wat gespeeld werd klonk superieur, volmaakt superieur, en zo
merveilleus mooi dat door het geluid-zelf de mateloze wens bij de hoorder oprees
om de tijd op te schorten en als in de bekende scène uit Romeo, tot de ondergaande
zon te zeggen sta stil. De Hebriden-ouverture van Mendelssohn: het goede gloeien
van een innerlijk licht in alle wisselingen die onophoudelijke melodie worden. Het
vijfde viool-concert van Mozart: een wereld, waar het denken en het werken slechts
één natuurlijk doel zouden hebben: het produceren van geluk in een voortdurende
toestand van verrukking. En dat had nog tastbaarder kunnen zijn, wanneer de solist
Arthur Grumiaux psychisch in gelijke mate ontwikkeld was als violistisch. De
Electra-suite van Diepenbrock: heel de lyriek en heel de radieuze vertroosting die
een kunstenaar weet te laten emaneren uit de tragedie van een gefolterd hart; en hoe
rembrandtiek is dat georkestreerd! De ‘Muziek voor snaarinstrumenten, slagwerk
en celesta’ van Bartok: Geen stuk om erop te verlieven. Te schimmig. Te spokig.
Een wereld van mensen gefotografeerd met x-stralen. Niets dan hun gebeente, hun
rammelend geraamte, en nu en dan een vage, klagelijke zucht die er nog
omheenzweeft. Niets dan gedesincarneerde, grauwe, onmachtige, en zelfs langdradige
verlorenheid. Maar een interessante mechaniek. Boeiend voor de dirigent om haar
uit de partituur, als een puzzle of als een motor, in elkaar te zetten tot alles klopt en
loopt op rolletjes. En inderdaad: de realisering was superbe. Nooit heeft men het
orkest zo echt onovertroffen, zo echt perfect horen spelen als deze avond.
Een sensationeel supplement is aan het Festival toegevoegd door het gezamenlijk
optreden der drie laureaten van het Brussels violisten-concours. Met de menigte die
vergeefs een kaartje vroeg had men de zaal driemaal kunnen vullen. Zowel voor de
kenners als voor de niet-kenners verscheen in dit supplementair toernooi de Rus
Julian Sitkowetsky als winnaar. Zonder dat vergissing mogelijk was resulteerde uit
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zijn voordracht de technisch en psychisch op haar best geconstrueerde personaliteit.
Hij bevestigde die indruk bij zijn recital van Maandag in de kleine zaal. In de meest
evenredige proporties is hij menselijk en meesterlijk. Virtuoos en poëet.

Slot van de Kunstmaand
Toen ik de eisen las welke door het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen waren gesteld aan Lex van Delden bij het verstrekken ener opdracht,
heb ik mij met verbazing afgevraagd welke begrippen men op dat departement
koestert betreffende een componist, welke richtsnoeren men daar volgt in muzikale
aangelegenheden, en ten slotte wie de ‘men’ zou zijn die daar regelt en beslist.
Er werd aan Van Delden een werk opgedragen voor klein apparaat, gemengd koor,
sopraan-solo, 2 fluiten, 2 hobo's, 1 clarinet, 1 hoorn, 1 trombone, slagwerk en piano,
dat geschikt moest zijn om door amateurkoren te worden uitgevoerd.
Ik kon mijn ogen nauwelijks geloven. De meest drieste autocraat had geen
draconischer voorwaarden kunnen bedenken om iemand aan de galg te helpen tegen
een bescheiden honorarium. De gestelde bepalingen bemoeilijkten niet slechts
nutteloos en zinloos de arbeid van een kunstenaar. In de gegeven omstandigheid
maakten zij het slagen van zijn taak onmogelijk en een échec onontkoombaar.
Nochtans componeerde Lex van Delden ‘De Stroom’, een symphonie in vijf delen
op een lang gedicht van Jan Prins, dat de Rotterdamse gebeurtenissen van Mei '40
beschrijft in een loflied op de Maas.
Toen ik het werk hoorde, zag ik mijn ergste vermoedens bevestigd. Hoewel het
niet werd gezongen door een amateurkoor, maar door het uitstekend geïnstrueerde
koor van Toon Vranken, was geen woord van de tekst verstaanbaar. Dat lag voor de
hand. Om zijn muziek aan te passen bij de technische vermogens van amateurs had
de componist zijn melodische contour beperkt tot simpele intervallen, zijn rhythme
tot primitieve metra, hetgeen wel doenlijk is in een kort bestek maar fantasieloos
eentonig gaat worden op de lange baan, en, op de koop toe, een intelligente declamatie
der verzen niet bevordert. Bovendien was de vierkante frasering, waarschijnlijk om
de amateurs in 't gelid te houden, overdadig onderstreept door ostinato's in het laagste
register der piano, wat de impressie van rudimentaire tekening nog verzwaarde. Doch
het hinderlijkst bleef het gebrek aan bindend element in de samenklank der
voorgeschreven instrumenten, zodra zij episodisch optraden buiten verband met het
koor. Men had dan telkens het gevoel dat een aparte groep van een orkest zat te
repeteren. Ofschoon zij werden bespeeld door de eminente artisten van het
Amsterdams Kamermuziek Gezelschap (leden van het Concertgebouworkest)
versmolten hun timbre's niet. Elk stond schril, schraal en onbuigzaam naast de
anderen. Uiteraard waren de aangewezen tinten onvermengbaar, vooral bij de moderne
harmoniek die Van Delden aanwendt, en het verwondert mij niet dat Flipse hem
heeft geadviseerd zijn instrumentatie in te richten voor volledig orkest.
In menige passage ondertussen bewijst ‘De Stroom’ de geboren musicus. Niettemin
kwam Van Delden gelukkiger voor de dag met zijn eerst Strijkkwartet, geïntroduceerd
door het ensemble van Jo Hekster, Frits Waterman, Karel Schouten en Johan de
Nobel. Het tweede deel, een contemplatieve Fantasia, mag worden geëerd als een
meesterstuk van melodie in een persoonlijke en tevens algemeen toegankelijke
expressie. Het derde (een scherzo-capriccioso) eveneens, maar is wellicht te bondig.
Het eerste en vierde deel schenen mij te weinig gedifferentieerd. Dit is misschien te
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verhelpen door meer reliëf en verscheidenheid in de vertolking. Om ronduit te zeggen
wat ik denk: ik stel die stijl en die techniek hoger dan de kwartetten van Bartók, en
zal deze mening bij gelegenheid motiveren.
Wij hoorden op de Kunstmaand nog een Hoorn-concert van Marius Flothuis, in
Duitse gevangenschap geschreven voor een Belgisch hoornist (wat is er van hem
geworden?) en een Trio Serio voor altviool (Johan van Helden), violoncel (Ad
Huisman) en piano (Jan Huckriede).
Het Hoorn-concert (uitstekend voorgedragen door Jan Bos) zet goed in met een
eenzame roep van het solo-instrument. Doch de gesuggereerde situatie wordt
onmiddellijk en onverklaarbaar gedesavoueerd door een oppervlakkig walsend thema.
Zij keert pas terug bij het slot van het snelle laatste deel (welks thematisch materiaal
eveneens lijdt aan onbeduidendheid) maar te kort, te vluchtig, te vaag om door die
belichting het geheel te verdiepen. Het langzame middenstuk behelst te veel
onvrijwillige weerklanken uit de treurmarsen van Mahler en is te effen in zijn verloop.
Wegens de spitsvondige bearbeiding van zijn hoofd-thema kan het Trio Serio
worden gewaardeerd als een bedreven werkstuk. Het thema-zelf echter heeft geen
boog en geen spanning die voor verwijding vatbaar zijn, waardoor de belanghebbing
spoedig verzwakt. Ook deze beide composities, ofschoon werk van een behendig
vakman, rechtvaardigen niet de zeer preponderante plaats die Marius Flothuis dit
jaar heeft ingenomen op de programma's van de Kunstmaand.
Zonder twijfel evenwel heeft de Kunstmaand wederom beantwoord aan het gekozen
doel. Onder de Nederlandse solisten die terecht naar voren traden, mag de naam niet
verzwegen blijven van Elly Ameling, een voortreffelijke vocaliste die de sopraan
zong in De Stroom. De prestaties van Henri Arends als dirigent zijn zeer appreciabel.
Of het doel-zelf (het kweken ener nieuwe klasse van muziek-minnaars) inmiddels
dichter werd benaderd, is een andere vraag. Door inschakeling van toneel en ballet,
steeg het cijfer der deelnemers aanzienlijk, doch het aantal bezoekers van de eigenlijke
concerten (het recital van Cora Canne Meyer uitgezonderd) schommelde rondom
het onbevredigend peil der vorige jaren.

Het Symphonisch Festival
Vier april van dit jaar was hij tachtig geworden, Monteux, en de geheimzinnige
rondheid van die 80 gaf aan het wederzien een spanning welke tintelend zich ontlaadde
zodra hij te voorschijn kwam, boven door de opengaande deur. De mensen hunkerden
naar dit moment, en het stelde hen niet teleur. Zijn stap is zeker en eenvoudig, als
van iemand die op z'n eentje wandelt in het eigen huis. De hoge treden van het
podium, moeilijk voor menigeen, breken niet de lijn van zijn figuur. Hij maakt geen
haast, hij is evenmin langzaam. Men kan ook niet zeggen dat hij de dingen bedaard
doet, kalmpjes aan. Neen, er is geen overleg bij hem. Enkel een vanzelfsprekendheid
die weer vanzelf spreekt. Zijn gallische snor werd een tikje blanker, maar op de forse,
brachycephale schedel glanst het haar (paradox der natuur) zwarter dan van een raaf,
en bijna ongedund. Een edel hoofd, rustig gemodelleerd door een innerlijke gedachte,
zonder een waasje melancholie, zonder een glimpje ironie of scepticisme, maar toch
ook niet helemaal sereen of olympisch, ook niet koel of ontoegankelijk, of in enige
zin opzettelijk. Geen zweem van stramheid in het gebaar, maar ook niets dat men
elastisch zou moeten noemen, of wat anders, want hij doet niets expres. Uit de hele
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verschijning wasemt de sensatie van een onbederfelijk evenwicht, van een vriendelijke
kracht en veilig beschermende zachtheid, eeuwig-oud en tegelijk eeuwig-jong, die
men waarneemt met een soort van tonifiërend welgevallen.
Niemand verwacht een nieuwe impressie van Monteux, doch een herleving van
hetgeen men kent en de bevestiging dier herinnering, alsof hij daar is om zonder
bijbedoeling, zonder een aasje filosofie, maar geheel spontaan, ons te overtuigen van
de soliditeit en de stabiliteit van 's werelds bestel.
De ouverture Le Corsaire van Berlioz, lang niet van de beste, bruist op uit een grijs
romantisch verleden, toen die jolig klaterende onstuimigheid in de lucht hing. De
Variations symphoniques van César Franck verliezen de zoete, quasi-mystieke halo
waarmee ze in de loop der jaren werden gepatineerd, en misschien zou de dirigent
tevredener zijn geweest als Leon Fleisher aan de vleugel deze objectieve opvatting
(niet doezelen en geen emphase) guller en losser met hem had kunnen delen.
De Derde Symphonie van Pijper verbaasde door de klaarheid (vaak meende ik
nuchterheid) van haar kleur, haar vorm, en zelfs van haar inhoud. Het uitdagende
motto dat zij draagt ‘Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo’, en dat eigenlijk
beduidt ‘zo niet met God dan met de duivel’, leek mij minder dan ooit toepasselijk
en verklaarbaar. Al het opstandige, al het luciferiaanse was uit de symphonie
verdwenen. Behalve uit het abrupte slot, ware buiteling in een steile afgrond. Men
staat daar altijd verstomd, onthutst, dat een zo grote opzet plotseling eindigt met een
sliert. De leegte opent zich te schielijk. Men voelt zich als in een auto die opeens
over de kop slaat. Men krijgt geen emotie (daarvoor heeft men de tijd niet) men krijgt
een shock die voor ettelijke seconden wezenloos maakt. Dat zulk een waardevol
werk zijn aanhangers behoudt zonder hun kring te vermeerderen, is voornamelijk te
wijten, vermoed ik, aan die laatste maat waar alles eensklaps explodeert en zich
vernietigt. Maar Pijper moet hebben gedacht, quod scripsi, scripsi, vrij vertaald: ik
trek niets terug. Aan 't citeren zijnde zou men hieraan willen toevoegen: Di omen
avertant, dat de goden het voorteken afwenden.
Het is knap om met absolute objectiviteit zo felle indrukken op te roepen. Of
Daphnis et Chloé van Ravel evengoed een suggestievere, een meer insinuerende,
meer atmosferische beïnvloeding der interpretatie kan ontberen, waag ik te betwijfelen.
Zonder dansers, zonder décor, zonder handeling is de eerste helft van deze een-acter
te monothematisch en te monochroom (tegenwoordig ten minste, vijftig jaar na zijn
ontstaan) om het geduld te bewaren en niet voortdurend te verlangen naar het
snoeimes. Doch wij waren daar met Monteux om te herinneren, en niets verflauwde
bij de hoorders deze lust.
Eduard Flipse, aan 't hoofd van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, versterkt
door het Brabants Orkest, heeft gedurfd een heel programma te vullen met enkel de
Zesde Symphonie van Mahler. Tot lof van ieder, die dit evenement bijwoonde, worde
vermeld dat, ondanks een bijna totale afwezigheid van reclame, de Concertgebouwzaal
ruimschoots bezet was, en dat de bewonderaars een frenesie in het enthousiasme
legden welke mij terugvoerde naar de legendaire dagen van weleer, toen wij niet
velen waren om te vechten voor Mahler en andere nieuwe kunst.
De onderneming was gedurfd omdat de Zesde sinds haar oorsprong de reputatie
heeft van eindeloos somber te zijn, eindeloos tragisch, en daarom uiterst zelden wordt
gespeeld. Men was bang voor haar muziek, zelfs hier, in de bloeitijd der
Mahler-verering. Ook ik dacht er zo over. Onze schrik symboliseerde zich in de
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Hamer, die tijdens de finale tweemaal een geweldige, dof dreunende klap moet
toedienen op een houten blok: de alles-verbrijzelende klappen van het Noodlot.
Welnu, bij de confrontatie van Zaterdagavond, nadat de beruchte partituur zoveel
jaren in een hoek had gelegen, gevreesd en vergeten, bleek die reputatie van tragiek
en desolatie volslagen ongegrond te zijn. Dermate ongegrond dat men niet eens meer
begreep hoe het mogelijk was om anecdotes te verzinnen over de levenszatheid
waarin zij de mensen dompelde die naar haar luisterden.
Toch hebben wij ons niet vergist. Vandaag klinkt de Zesde onschadelijk, argeloos,
bijna optimistisch. Dat kan, en dat kan dood-gewoon, omdat zij het niet haalt, op
verre na niet, bij de werkelijkheden van thans. Wij hebben zoveel ergere dingen
beleefd sindsdien, in de muziek en in ons hart, dan die Hamer en zijn donder. Op
allerlei manieren raakten wij geïmmuniseerd tegen de physiologische middelen
waarmee Mahler zijn affecten in beweging tracht te brengen. Zij ketsen op geharde
zenuwen. Zij zakten tot de rang van boeman en vogelverschrikker. Al die middelen,
zelfs de muzikale, verloren hun macht, en maken sardonisch inplaats van emotief.
Ofschoon de Zesde krachteloos werd, bleef zij niettemin een ongelukkige
symphonie. Men zou haar gebeuren kunnen beschrijven als een optocht van
geregimenteerde menigten die voorwaarts rukken naar een onbepaalde bestemming.
Zij marcheren op het stugge staccato-rhythme dat vijf jaar lang mechanisch heeft
getrappeld over de straten en wegen van Europa. Zij zingen populaire deunen,
aangewaaid van overal, huiselijke, militaire en sentimentele, onderbroken door
plechtige koralen uit de kerk, gefluisterd of pompeus, en trompet-signalen uit de
kazerne, de ene keer snijdend, de andere keer week. Soms denken zij aan hun dorpje
en dan rinkelen de koeklokken. Soms nemen zij het hele geval voor de grap en
schertsen onder elkaar, gemoedelijk, een beetje grimmig, bij wijle parodistisch in de
trant van vader Haydn en de goede oude tijd. Soms hebben zij een drang tot poëzie,
en verfiedelen1) zij een lieve romance in de lyrische, idealistische toon. Voortdurend
weifelen zij tussen majeur en mineur, tussen positief en negatief, plus en minus.
Voortdurend ook hebben zij baldadige bevliegingen van grootheidswaan, waarbij
zij alle banaliteiten uitkraaien die in de muziek-boeken te grabbel liggen. En zij
marcheren maar door op die droge, norse stotende cadans. Waar gaat dat heen? Naar
de twee catastrofes van de Hamer. Want als de Hamer voor de eerste maal beukt
geloven zij het nog niet. Hij moet tweemaal neerkwakken alvorens zij begrijpen.
Dan stuift de troep kermend, klagend, treurend, handenwringend uiteen, het wordt
doffe stilte, en het visioen verzwindt in een laatste schreeuw, mineur, negatief.
In 1906 reeds schreef Mahler deze profetie. Want hij was profeet. En zijn visioen
had aesthetisch geldig kunnen worden als kunstwerk, als een der grandioze epopeeën
van de mensheid, wanneer zijn omgeving, zijn tijd en zelfs zijn onderwerp hem niet
hadden gedwongen zijn profetie op te bouwen uit materialen zonder intrinsieke
waarde, zonder consistentie. Hij had in zijn land slechts materiaal beschikking dat
op geen enkele wijze, met geen enkele alchemie, getransformeerd kan worden tot
iets beters dan het van nature is.
De vertolking van Flipse was zeer duidelijk in de brede vlakken en in elk détail.
Het orkest klonk helder, en ook in de meest massale episoden doorzichtig en
uitmuntend geëquilibreerd. Flipse beheerste zijn enorm instrumentarium met dezelfde
1) DGA: veredelen; correctie door MV.
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vastheid, dezelfde energie en élan als vorig jaar bij de Achtste, en wij zijn hem
dezelfde dank schuldig voor deze originele daad.

De Italianen op het Festival
Reeds Stendhal, Rossini's tijdgenoot, vond het libretto van L'Italiana in Algeri nogal
magertjes, en sinds hem zijn we op het punt van tekstboek niet toegeeflijker geworden,
zelfs niet in de bioscoop. En inderdaad, het onderwerp en de versificatie van Rossini's
eerste succes in de opera buffa hebben niet veel om het lijf. Het is een Turks stuk
(een turquerie noemen dat de Fransen) van de slechtste kwaliteit. Mustafa, de bey
van Algiers, uitgekeken op zijn vrouw en zijn vrouwen, zendt de kaperkapitein Haly
naar de Italiaanse kust om daar te roven wat hem ontbreekt in zijn serail, waar hij
regeert met de zweep. Als het Haly niet lukt hem een hartig meisje te bezorgen, zal
hij gespietst worden. Bij het volgend bedrijf keert de piraat terug met een buitgemaakte
boot. Onder de passagiers bevindt zich de onweerstaanbare Isabella, die met Taddeo,
haar half-dwaze en verliefde chaperon, op zoek ging naar haar beminde Lindoro,
een charmante tenor, op dezelfde manier in slavernij gevallen bij Mustafa, en
gepromoveerd tot zijn favoriet. In een ommezien windt Isabella de Algierse despoot
om haar vinger. Zij neemt Mustafa te grazen als de idioot van het dorp, smeedt een
harlekijns complot tegen hem, benoemt hem met groteske ceremoniën tot haar
pappataci, wat zoveel betekenen moet als ‘kaimakan’, gouverneur, laat hem een dolle
eed zweren die hem aan handen en voeten bindt, bevrijdt het hele gezelschap gevangen
Italianen, en op haar eigen schip kiest zij het ruime sop, onder de ogen van de woeste
bey, die zich met zijn vrouw verzoent.
Het enige komische van deze nonsens is dat zo'n variant op de verhalen van Donald
Duck een goede eeuw geleden nog een zekere actualiteit kon hebben, bij alle gebrek
aan waarschijnlijkheid. Er waren toen zeeschuimers en slavenhandelaars op de kusten
van Algiers. Ook steekt er wel iets komieks in de kinderlijk chauvinistische les van
de fabel dat een mooie Italiaanse het maar voor 't zeggen heeft. Men kan er zelfs
even over glimlachen dat de onderdanen van Mussolini gaarne geluisterd hebben
naar de aria ‘Denk aan het vaderland, doe onverschrokken uw plicht, dan zullen in
gans Italië de voorbeelden herrijzen van dapperheid en moed’, toen tussen twee
oorlogen deze opera werd opgedolven uit een bibliotheek waar zij sedert jaren
sluimerde. Reeds in 1813 had die aria de voorvaderen gestemd tot geestdrift.
Hoe zou men vandaag een dergelijk scenario met muziek op de planken kunnen
brengen, zonder bij de gemiddelde toeschouwer de indruk te wekken dat hij zijn tijd
zit te verliezen en zijn geld? Want laten we eerlijk bekennen ons meer en meer
bekocht gevoeld te hebben naargelang het einde naderde. Het slot gaf een weeïge
deceptie, en wie daarvan de oorzaak wil weten hoeft slechts de synopsis van L'Italiana
in Algeri, zoals zij gegeven wordt door Lord Derwent in diens Rossini-biografie, te
vergelijken met de geestesgesteldheid en de opvattingen, waarvan de regie, de décors,
de costuums en zelfs de grimeringen getuigden, zoals zij ontworpen waren door
Franco Zeffirelli voor deze opvoering van het Teatro alla Scala uit Milaan.
De Engelsman, die het mechanisme en de beweeggronden van de humor kent, die
zich herinnert, dat Figaro, de Barbier van Sevilla, meestal lacht om liever niet te
huilen, beschouwt het malle geval met een ondertoon van ernst en heimelijke
verstandhouding, zoals kinderen dat wensen aan wie men een sprookje vertelt, en
wat Walt Disney intuïtief begrepen heeft in al zijn werk. Voor Lord Derwent, en
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voor Rossini zonder twijfel eveneens, was Mustafa de ijzere hein, de vuurvreter, de
wildeman. Zijn vrouw de tedere en smekende echtgenote. Isabella, de onstoorbare,
bekoorlijke verleidster, gewend dat de mannen naar haar pijpen dansen. Taddeo, de
bibberwang. De Pappataci, een soort van Ku Klux Klan.
Al deze rollen werden door Zeffirelli op gelijke wijze scheef getrokken in de
richting der vulgaire klucht. Allen parodiëren zichzelf. De bey is een sullige waslap
met een holle bulderstem. Ridicuul in plaats van komisch. Zijn vrouw wentelt zich
van wanhoop in de kussens, maar zij meent er niets van. Isabella is een koddig
bijdehandje, burlesk opgetuigd met extravagante, onsierlijke kleren. Taddeo een
dikke dommerd, zonder een sprankje vernuft. De Pappataci, een bende van de
ordinairste carnavalsgasten, in wier stijl het past de bey een enorme wekker om de
hals te hangen als hoogste onderscheidingsteken van hun genootschap. Daarnaast
stonden Haly als kleurloze en futloze flibustier, Lindoro als passieloos verliefde op
de verre en nabije beminde. Het schip waarmee zij varen kwam links aangeschoven
als een houten tuinmeubel, en de harem van Mustafa was minder evocatief dan de
étalage van een winkel waar men handelt in tapijten.
Er werd goed gezongen, ofschoon zelden op het niveau ener volmaaktheid, welke
men zou mogen eisen en verwachten bij solisten van de gerenommeerdste Opera ter
wereld. De beroemdste, Giulietta Simionato, heeft eigenlijk twee stemmen, haar lage,
penetrante, vlezige alt, die men soms zou verwarren met een tenor, en haar
mezzo-sopraan, even mobiel, doch veel helderder getint, twee registers waarvan de
overgang hinderlijk bemerkbaar blijft. De twee buffo-bassen missen densiteit. Guus
Hoekman acht ik beter dan Mario Petri (Mustafa) en naast deze doet Marcello Cortis
(Taddeo) aanzienlijk onder. De sopranen van Eugenia Ratti (Mustafa's vrouw) en
Mafalda Masini (haar confidente), de tenoren van Cesare Valletti (Lindoro) en Enrico
Campi (de kaperkapitein) klonken aangenaam zonder vonken te sproeien die verrassen
of verbazen. Het best op dreef zijn ze allen in de Rossiniaanse volubiliteit. Het bel
canto, dat eertijds de instrumenten van het orkest evenaarde of overtrof, kan
tegenwoordig niet meer met hen wedijveren.
Maar wat zou de prachtigste zang kunnen uitrichten bij een mise en scène die zo
nadrukkelijk de draak steekt met het opgevoerde stuk dat de zangers gedwongen zijn
zichzelf in het ootje te nemen! Een dergelijk standpunt impliceert onvermijdelijk dat
men ook de spot drijft met de muziek. Op haar beurt wordt zij een spelletje dat men
nog speelt, waarom dan ook en hoe dan ook, doch waaraan niemand nog gelooft.
Men houdt zich aan de vorm, aan de noten, gelijk de regisseur zich hield aan een
globale Turkse kleding, aan een minaret en een halve maan. Het voornaamste echter,
datgene wat die noten onnavolgbaar maakte, zelfs onbetaalbaar, datgene waarvoor
speciaal Rossini geboren moest worden, datgene wat tot nu toe geen sterveling hem
heeft kunnen nadoen, is uit die vorm, uit die noten volslagen verdwenen. Wat is het?
Iets heel eenvoudigs, voor de kunstenaar die Rossini was, iets heel eenvoudigs voor
de Italianen van 1813: een beetje oprecht, ongeveinsd, natuurlijk sentiment. Een
greintje ongekunsteld menselijk sentiment. Dat gaat nooit diep bij Rossini, beweren
sommigen. Ja, dacht hij, ik ben maar een mus en geen merel, maar een leeuwerik en
geen nachtegaal. Het ging ondertussen bij hem zó diep dat hij langer dan dertig jaar,
hoewel hij er schatten mee had kunnen verdienen, liever geen noot meer
gecomponeerd heeft dan te doen alsof. Het is niet eens onder woorden te brengen
dat sentiment. Daarom werd het muziek. ‘De meest physieke muziek die ik ken,’ zei
Stendhal. Men kan er verzot op raken, zoals deze meester van het proza en van de
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kunst der liefde. Of zoals Schopenhauer. Men kan er zich in vermeien. Maar men
kan er niet mee spotten, men kan er niet mee ginnegappen. Men vernedert dan Rossini
en zichzelf tot imbeciele mechanieken welke niets meer produceren, uitgezonderd
leegte.
Carlo Maria Giulini, die de voorstelling gedirigeerd heeft met betrouwbaar
vakmanschap, is niet aansprakelijk voor deze grondige vergissingen. Zij moeten
gerekend worden tot de symptomen van een tijd welks kunst de primaire menselijke
gevoelens schuwt en hun direct contact op menigerlei manier belemmert of ontwijkt.
Doch ofschoon Giulini vakmatig het nodige respect betuigt aan de muziek van Rossini
schijnt hij haar niet beter te begrijpen dan zijn regisseur Zeffirelli. Hij nam de
ouverture gewichtig en met een zekere gebruikelijke plechtigheid, als ware het een
symphonisch stuk van de categorie Beethoven. Ook dat is fout. Wij hebben
waarschijnlijk een te slecht geweten, en wij zouden enkele nachtmerries moeten
kunnen afschudden om een spontane verbintenis te herwinnen met zo iets simpels
als een genoeglijke melodie. Op zijn concert met het Residentie Orkest ontpopte hij
zich als een door-en-door modern virtuoos. Het Tweede Piano-concert van Brahms
(met Claudio Arrau als solist) en het ballet El sombrero de tres picos van Manuel de
Falla werden geprojecteerd in gigantische vergrotingen. Na tien minuten Brahms
had Arrau de vleugel vals gehamerd. De Falla's muziek werd gedenatureerd tot een
dans van cyclopen die sprongen maken van zes meter.

Symphonisch Festival
Het jongste van de beroemde orkesten der wereld, The Israel Philharmonic Orchestra
heeft een toernee door het Westerse gebied beëindigd met een concert in de
symphonische afdeling van het Holland Festival.
Veler harten zullen zich diep bewogen gevoeld hebben toen zij voor de eerste maal
het Israëlisch Volkslied hoorden in een Amsterdamse zaal, voorgedragen door een
orkest uit het wonderrijkste van alle landen. Meer dan drie duizend jaren onafgebroken
geschiedenis (en welk een geschiedenis!) convergeerden in de klank van dit moment
en maakten het onvergelijkelijk. De muziek stemde overeen met de betekenis van
zulk een ogenblik tussen verleden en toekomst. Het Joodse volkslied omvat de
eeuwen. Het gebruikt de toonsoort welke zonder twijfel reeds geklonken heeft tijdens
de dagen van Ur, en die het zuiverst, het levendst bewaard bleef in het Oostelijk deel
van Europa. Het werd zeer mooi gespeeld, met nadenkende ingetogenheid, als wanneer
een menigvoudig geheiligde drempel betreden wordt, en wij waren geroerd tot ons
binnenste.
Onmiddelijk hoorde men daar het Israëlisch Orkest op zijn best, in zijn eigen kleur,
zijn eigen karakter van ingehouden glans en warmte die menige mogelijkheid van
schakering behelzen. In ieder zijner elementen is dit ensemble voortreffelijk. Men
zou de uitmuntende hoedanigheden zelfs hebben kunnen concluderen uit de Vierde
Symphonie van Brahms, ofschoon dat werk door Paul Klecki tegelijk weids en
hoekig, tegelijk heerserig en onvast gedirigeerd werd, met overdreven
contrastwerkingen en geaffecteerde accenten, welke niet alleen de phrase van de
componist doch ook de homogeniteit van het geluid voortdurend ontwrichtten. Ik
geloof niet dat voor een jong orkest, welks stijl nog bepaald moet worden en
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bekrachtigd vanuit de boezem der musici-zelf, een op egocentrische virtuositeit
gerichte leider als Klecki de meest geschikte man is.
In de stukken, waar de dirigent weinig gelegenheid had voor excessen van energie
en rhetoriek, bewees het orkest de uitgesprokenste bekwaamheden tot accuratesse,
evenwichtig afgemeten sonoriteit, natuurlijkheid der nuancering, en bovendien een
buitengewone gave om melodie en klank te omringen met een gevarieerde sfeer van
poëzie. Het waren de Israeli Sketches, een zeer goed geconcipieerde en uitstekend
geïnstrumenteerde compositie van Joseph Kaminski, een der concertmeesters van
het orkest, de tweede symphonie van Honegger, waarin alle strijkers een even
bewonderenswaardige vakkunde bleken te bezitten als affiniteit met de interieure
vibraties der muziek, en Verdi's ouverture ‘La Forza del Destino’, een zonderlinge
rhapsodie, maar voor alle spelers een klap op de vuurpijl.
De volgende avond zagen wij Ferdinand Leitner, uit Stuttgart, aan 't hoofd van het
Radio Philharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor, want op het Holland Festival
zijn geen Hollandse dirigenten. Bij geluk is Leitner het tegendeel van Klecki en diens
talloze soortgenoten. Even bezonnen als de andere uitbundig, even precies als de
ander willekeurig. Bijna precieus in het raffinement. Geheel onduits. Geheel
harmonisch.
Van Till Eulenspiegel maakte hij een transparant en flonkerend spiegelbeeld in
de duidelijkste, delicaatste, bekoorlijkste, gevoeligste tekening. Men stond verbaasd
dat Strauss zodanig kon opklaren, helderder dan een classicus. Prachtige boeiende
les! De symphonie van Haydn (nr 98) was misschien een tikje te kostbaar
beschrijnwerkt, en scheen nerf te missen, maar dat kan gelegen hebben aan luttele
toevalligheden. Het principe is verdedigbaar. De ‘Symphonie des Psaumes’ van
Strawinsky, werd exact en kwasi mechanisch geobjectiveerd, volgens de paradoxale
en onhoudbare eisen van de auteur, die de expressie verdoemde en niettemin muziek
schrijft voor een uitgebreid en zeer gedifferentieerd apparaat. Hoewel er zuiver
gezongen en gespeeld werd, resulteerde uit die afwijzing van alle soepelheid of
buigzaamheid een vaak onfraaie, vaak harde, vaak doodse klank, die men slechts
begrijpen kon als een nuance van kille rouw, hetgeen per saldo toch uitliep op
expressie, zij het negatieve. Het eerste piano-concert van Chopin verzandde in de
routine door schuld van Jan Smeterlin, wiens vingers deze noten dikwijls niet meer
aankunnen. Jammer voor Leitner, die men zou mogen karakteriseren als een edeling,
een aristo onder de dirigenten, althans de schets ervan.
Een etmaal daarna, in de Scheveningse Kurzaal, troonde op een hoog gestoelte het
herculische silhouet van Alexander Krannhals twee meter boven het Residentie
Orkest en zwaaide een stok welke het ganse podium scheen te bestrijken in breedte
en lengte, als een reusachtige Chinese schim.
Met een gebaar dat nauwgezet was, maar ultra monumentaal, introduceerde hij
Lex van Delden's derde symphonie, getiteld Facetten. Hij was de enige onder de
dirigenten, die zich bekommerd had om de recente productie van onze honderd en
een componisten, en hoe gaarne zou ik hem prijzen voor een blijk van belangstelling,
waar de Hollandse dirigenten schitteren door afwezigheid en onwil! De enscenering
remde mij, zette mij stop. Misschien ook daarom, wegens een mimiek welke zwartwit
alles zwaar onderstreepte, berokkende het uitgevoerde werk mij een groeiende
deceptie. Maar al ware die handicap er niet geweest, ik zou toch hebben moeten
twijfelen of Van Delden verstandig deed om een compositie die bijna twintig minuten
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duurt, te baseren, niet alleen in de hoofdlijnen doch ook in alle onderdelen, op één
enkel kort motief dat zich ontelbare malen herhaalt. Het is zeer kunstig gedacht en
geconstrueerd, (ook instrumentaal) maar niet spannend. Na de mysterieus als
morgenlicht ontluikende aanhef staat de innerlijke handeling bijna terstond stil. Een
ongelukkige coïncidentie, die men had moeten vermijden, liet ‘Facetten’ volgen door
het ‘Concert voor twee piano's, slagwerk en orkest’, in welks voorspel Bartok een
scherp gelijkend thema bezigt. Deze voortzetting van hetzelfde idée fixe schaadde
de een zowel als de ander. Ik kreeg nog sterker dan vroeger de zekerheid dat de latere
orkestrering van het oorspronkelijke stuk (voor piano's en slagwerk alleen) een grove
vergissing is. De toevoeging van het orkest verleent aan het werk een ruimtelijkheid
die te groot is voor de minieme draagwijdte der gebruikte thema's. Bovendien
verliezen de solisten hun reliëf en daarmee hun reden van bestaan. Het resultaat is
een uitputtende monotonie, welke haast belet erover te spreken.
Weer een avond later, te Amsterdam, dirigeerde Otto Klemperer het
Concertgebouworkest, en gaf ons een revelatie. Tussen de Pastorale van Beethoven,
een beetje langzaam bedachtzaam, zoals de boeren zijn, en Nobilissima Visione van
Hindemith, muziek uit een ballet over Franciscus van Assisi, een beetje dor in de
kleur, ongevleugeld in de fantasie, en in de extase der zonnehymne te pedant
demonstratief gecomponeerd, had Klemperer ‘Verklärte Nacht’ geplaatst van
Schönberg. Hij was 25 jaar, toen hij deze hyperromantische liefdeswandeling onder
de maan schreef op een niet meer acceptabel gedicht van Dehmel. Tot oververzadiging
toe was zijn hele wezen geïmpregneerd door Wagner. Compositorisch beschouwd
was hij serieus achter bij Strauss en al zijn overige tijdgenoten. Welnu: Wat Klemperer
daarvan maakte, en wat wij hoorden, had nog nooit een oor vernomen. Als vorm en
als inhoud transfigureerde, transcendeerde hij deze muziek tot een haast ongelofelijke
openbaring. Wij wisten niet dat violen, zelfs niet de violen van het
Concertgebouworkest, zo intensief expressief, zo myriadenvoudig getint, zo
infinitesimaal genuanceerd konden klinken. Het onbeschrijfelijke, het onbereikbare,
het onzegbare werd hier gedaan, als in het slotvisioen van Faust. In elke noot van
het stuk maakte Klemperer deze muziek en zichzelf onvergetelijk.

De Engelse Opera
The Turn of the Screw, opera van Benjamin Britten op een libretto van Myfanwy
Piper volgens een novelle (1896) van Henry James, is een verhaal met twee spoken.
Het speelt in de gebruikelijke omgeving waar de Engelsen zulke geschiedenissen
laten gebeuren, een oud, rijk, enigszins vervallen landhuis met een vijver, een toren
en enkele verweerde ruïnes. Spook I is de schim van de voormalige butler Peter
Quint, spook II die van Miss Jessel, de voormalige gouvernante der twee kinderen,
Miles, een jongen en Flora, een meisje, beide circa 14 jaar, wier ouders zijn gestorven,
en wier voogd ergens in het buitenland vertoeft. Tijdens hun leven hadden de spoken
strubbelingen met elkaar, waarover de vrouw zich uitvoerig beklaagt, doch waarvan
de aard niet nader wordt aangeduid. Wij vernemen evenmin waarom en waaraan zij
dood gingen. Zij dolen in dat park en tussen die muren al enige tijd rond, want de
huishoudster praat erover alsof haar dat geen zorg is. Maar zij worden pas hinderlijk
bij het in dienst treden van de nieuwe gouvernante. Spook I houdt zich dan
hoofdzakelijk bezig met de jongen die hij wil verleiden tot ‘het Kwaad’. Wij worden
echter niet ingelicht over welk soort van kwaad. De jongen is van school weggestuurd.
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Doch men zegt ons niet waarom. Hij doet zich voor als een gezonde, vrolijke knaap.
Spook II wendt zich voornamelijk tot het meisje, zonder merkbare bijbedoelingen.
Flora moedert over haar pop alsof er niets aan de hand is. Beide kinderen zijn heel
gezellig onder elkaar, zingen aardige liedjes en dollen samen met hun stokpaardje
door de tuin. De eerste die het op de zenuwen krijgt is de nieuwe gouvernante, zodra
zij Quint ontwaart. Zij kan niet aan hem wennen, ofschoon de geest van de butler
zich vertoont als een dandy uit het begin der Victoriaanse periode (1850) een
aantrekkelijke stem heeft en vocaliseert als de moëddzin op zijn minaret. Zij besluit
de verre voogd in kennis te stellen van de verontrustende invloeden waaraan de
kinderen blootstaan, en zij schrijft hem een brief. In plaats van dat epistel te posten
laat zij het liggen in haar secretaire. Spook I, Quint, die in zijn tijdverdrijf niet gestoord
wenst te worden, gebiedt de jongen om 's nachts de brief te stelen. Ziehier ‘de draai
van de schroef’, zoals de opera en de novelle heten. Het kind, melodramatisch
gehypnotiseerd, gehoorzaamt aan het bevel, maar sterft even later van schrik in de
armen zijner gouvernante. Het meisje heeft zich dapperder verdedigd. Zij weigert
‘contact’ met spook II, en komt er onbeschadigd af.
Klaarblijkelijk is de nieuwe gouvernante schuldig aan het lamentabele verloop
van dit verhaal, hoewel zij de spoken niet haalt uit haar brein doch enkel constateert
met een angstvalliger gemoed dan de overige personen van het drama. Daar ligt de
fundamentele fout van het libretto. De spoken verschijnen er achter vensters, of
wandelen in hun dagelijkse kleding over het toneel, als tastbare feiten, die, ondanks
hun buitenissigheid, geen verklaring nodig hebben, noch een psychologische, noch
een physiologische. Wij moeten erin geloven, en daarmee uit. Zij missen alle grond,
zij geven niet de geringste kans op een of andere motivering, redelijke of onredelijke.
Zij houden oneindig minder verband met een mogelijke werkelijkheid dan de
verbazingwekkendste rapporten der Society for psychical research, en niettemin
hebben wij ze blindelings te aanvaarden in hun onnozele en tevens penibele
onwaarschijnlijkheid. Domweg. Deze totale verachting van de intellectuele vermogens
der toeschouwers leidde tot een indruk, welke de librettiste zeker niet beoogde. Wij
vonden het hele scenario een naar geval, volstrekt overbodig, een driedubbele draak,
en vervelend op de koop toe, want dat zeurt maar en dat treurt maar.
Het is verwonderlijk en onbegrijpelijk hoe Britten zich maanden lang critiekloos aan
zulk een onzinnige geschiedenis met hart en ziel kon overgeven, schrander als hij is,
reëel en niet zuiniger dan wie ook bedeeld met de dosis scepticisme waarvan de
goedgelovigsten tegenwoordig zijn voorzien. Maar wijl hij besloot deze spiritistische
zaak te becomponeren is het nog verwonderlijker dat hij van de gewaagde
onderneming zo weinig terechtbrengt. Een spook immers, echt of onecht, verbeelding
of werkelijkheid, veroorzaakt een zeer bijzonder type van huivering en beklemming,
die soms sterk genoeg zijn, blijkens de tekst van deze opera, om een gezonde,
levenslustige knaap na enkele manifestaties te doden. Van deze specifieke emotie
echter, die, gegrond of ongegrond, niet tot de verzinsels kan worden gerekend omdat
vele mensen haar hebben ondervonden, is in Brittens muziek niet het vaagste spoor
aanwezig. Rondom spook I probeert hij met behulp der celesta wel een soort
fluorescerend aura te knutselen, en rondom spook II probeert hij hetzelfde met behulp
van de harp, maar celesta en harp zijn door de componisten der laatste eeuw reeds
zo dikwijls gebruikt voor het suggereren van mysterieuze, mystieke, toverachtige
gewaarwordingen dat die instrumenten vandaag geen enkel ‘bovennatuurlijk’ effect
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meer sorteren, tenzij de muziek welke zij spelen op enigszins ‘paranormale’ wijze
is ingericht.
Juist dat echter, wat men hier de metaphysische substantie zou kunnen noemen,
ontbreekt bij Britten volslagen. Hij probeert ook wel door diffuse, prismatische
klank-mengelingen de onderwereldse, de fosforiserende, de troebele belichting te
scheppen, welke tot de requisieten behoort van elke geestverschijning. Doch ook
deze vlossige, vaal-bleke, cadaverige harmonieën zijn gedurende de laatste dertig
jaren zo dikwijls aangewend voor hallucinatorische doeleinden dat zij qua materiaal
alle associatieve betekenis hebben ingeboet, en klinken als ieder ander accoord, tenzij
een melodische of rhythmische toevoeging van essentiëler gehalte de slijtage
compenseert. Het is Britten niet gelukt die ontzenuwde en verschoten harmonieën
door nieuwe accenten, nieuwe substantie te verlevendigen. Op één enkele uitzondering
na schijnt hij zelfs niet te hebben gestreefd naar een persoonlijke interpretatie van
de gegeven situaties.
Men kan zeggen dat hij na het verbluffend suggestieve trappelen der paardjes (het
moeten Schotse pony's zijn, perfect geïmiteerd door de pauken!) waarmee het
(onbespannen) koetsje der gouvernante komt aangereden, men kan gerust zeggen
dat hij na deze fantastisch goed geslaagde scène van iedere originele inventie (of
kijk op het onderwerp) is verstoken gebleven. Heel de rest - het pastorale interludium,
de fiorituren van spook I, de kinderliedjes, het wiegen der pop, de systematische
bewerking van het leid-motivische quart-interval, de kerk-klokken, het lied van de
jongen, zelfs diens intiemste uiting (‘Malo, I would rather be Malo, in an apple tree
Malo, than a naughty boy Malo, in adversity.’) mist eigen substantie, authenticiteit,
en is gevormd uit de lichtelijk getransformeerde vocabulaire van het bekende
componisten-repertoire, dat hier absoluut ondienstbaar is, en dat juist hier, bij het
vertolken van exceptionele ervaringen, resoluut had moeten worden ontweken. Voor
het technische meesterschap van Britten heb ik overigens het grootste respect. Met
meer geduld, meer moeite, meer zelftucht, en meer tijd, had hij de extravagante
geschiedenis kunnen waarmerken. Dat bewijzen de paardjes.

Slot-accoorden van het Festival
In dit voorjaar is opgericht, men weet niet door wie, ‘Het Nederlands Kamerorkest’,
een groep van twintig strijkers, die zonodig met andere instrumenten kan worden
aangevuld. Nog alvorens een enkele repetitie te hebben gehouden, kreeg het ensemble
zeer aanzienlijke subsidies toegewezen. Nog alvorens zijn eerste uitvoering te hebben
gegeven, werd het onbekende orkest geëngageerd voor drie concerten op het Holland
Festival, en een maand alvorens dit zou beginnen had het reeds een uitnodiging voor
het Festival van Edinburgh. Wie is de tovenaar en fakir die hier toeren uitvoert welke
zijn te vergelijken met klimmen langs een los touw tot in de wolken? Het Nederlands
Kamerorkest staat onder vaste leiding van twee dirigenten: Szymon Goldberg en
Felix de Nobel.
Zulke grote gunsten hebben grote verwachtingen en grote jaloezieën opgewekt
die beide zijn gewettigd. De verwachtingen werden niet vervuld en de jaloezieën
niet teleurgesteld. Men kon erom huilen en lachen tegelijk.
Wie een beetje op de hoogte is van de voorwaarden der orkestrale techniek had dat
dubbele effect kunnen voorzien en verhoeden. Een orkest laat zich niet uit de grond
stampen, zelfs niet wanneer men beschikt over enkele goede instrumentalisten.
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Samenspel moet worden geoefend, langdurig geoefend. Het is heel iets anders dan
solo-spel, precies het tegendeel. Een dirigent is niet alleen iemand die met min of
meer kunstige en sierlijke gebaren de maat slaat. Dat kan men leren in drie weken,
en een hele bolleboos ermee schijnen als men optreedt met een georganiseerd,
geconsolideerd orkest. Maar een dirigent is eveneens iemand die moet kunnen zorgen
dat alle leden van een groep nauwkeurig gelijk spelen, dat de onderlinge
klankverhoudingen van de verschillende groepen exact geëquilibreerd zijn, dat een
der groepen niet op hol gaat en de andere meesleept. Hij moet bovendien kunnen
controleren of zijn aanwijzingen nauwgezet worden opgevolgd. En nog ettelijke,
weliswaar simpele, maar principieel gewichtige taken moet iemand kennen die
werkelijk een dirigent is, en in de eerste plaats iemand die een compleet ongeoefend
orkest te instrueren en te ordenen heeft. Dat leert men niet in drie weken en ook niet
in drie maanden. Dat vergt jaren, en daarna kan men van sergeant opstijgen tot
maarschalk, als er tenminste muziek zit in het talent.
Aan die functionele eisen beantwoordt noch Szymon Goldberg, noch Felix de
Nobel en het ergste is, dat zij nimmer er aan zullen kunnen voldoen daar hun de tijd
ontbrak en ontbreekt om zich te oefenen. Beider dirigeertechniek verkeert nog in een
stadium van uiterste primitiviteit, ook mimisch, en alvorens een orkest te stichten,
hadden zij zich ernstig moeten ondervragen over de gesteldheid van hun kunnen.
Hun voorbarigheid zelf getuigt reeds tegen de deugdelijkheid en degelijkheid van
hun inzichten. Ik durf niet schatten hoeveel tientallen repetities nodig zullen zijn om
onder hun leiding Het Nederlands Kamerorkest te ontwikkelen tot een gelijkwaardig
tegenhanger der beroemde Duitse en Italiaanse ensemble's van dezelfde categorie.
Op dit ogenblik is de Bach-vertolking van de dirigent Goldberg niet meer dan globaal
en over de hele linie approximatief, wat door een oppervlakkige geanimeerdheid niet
kan worden gemaskeerd. De slordigheden, de rommeligheden, de fouten welke
dirigent Felix de Nobel opstapelde in de cantaten van Purcell en Bach, in de
‘Krönungsmesse’ van Mozart verdienden geen mildere kwalificatie dan onbescheiden
dilettantisme. Niets, letterlijk niets was afgewerkt, en het meeste nauwelijks
gestudeerd.
Bij de Nederlandse Opera zag ik een Don Giovanni waarvan de eerste helft, ofschoon
er veel mankeerde, toch wel draaglijk was en tamelijk onderhoudend, maar welks
tweede helft (alles wat er na de pauze voorvalt) de deprimerendste en irriterendste
dampen uitwasemde van het wanbegrip, het onverstand, en het gevolg hunner
combinatie: de verdwijning van alle interesse.
Het cardinale probleem van Don Giovanni (zijn dualistisch aspect van tragisch en
komisch) dat reeds door Goethe is gesignaleerd, en dat menig dramaturg der vorige
eeuw heeft opgerakeld, zou weer eens van meet af moeten worden onderzocht, en
onder de microscoop der hedendaagse psychologie, om definitief een einde te maken
aan de deplorabele verknoeiing en ontzieling van een der meesterwerken waarbij de
graad van het respect dat wij betonen onze eigene waarde bepaalt.
Waarom zou niet de Nederlandse Opera het zijn die de kwestie voorgoed oplost?
Zij komt hierop neer dat bijna de totale Don Giovanni geregisseerd, geënsceneerd,
gespeeld en gezongen wordt zonder enige inachtneming van de psychologische
inhoud der personages. Elk der acht zeer verschillende, zeer contrasterende, en
muzikaal zeer geprononceerde karakters is dermate gereduceerd tot een summier
schema dat van de reflexen, welke zich normaliter zouden moeten openbaren in het
spel en in de zang, niet één-honderdste deel tot uiting geraakt. De opvatting van alle
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rollen zou grondig moeten worden herzien onder de gezichtshoek der psychische
analyse en door een kunstenaar die achter elke noot en elk woord het menselijke
roersel weet te bespeuren. Don Giovanni is niet enkel maar een zwierige, harteloze
vrouwenjager. Leporello is niet iemand die voortdurend dezelfde grapjes verkoopt.
Ook in de humor zijn honderden soorten en gradaties. Don Ottavio is volstrekt niet
enkel maar een stijve hark. Masetto niet de boerenpummel. Il Commendatore niet
alleen maar een deftige, saaie meneer. Donna Anna niet enkel de gekrenkte dame,
Donna Elvira niet de geresigneerde verlatene, en Zerlina niet maar het gansje. Al dat
stereotiepe, al dat geëtiketteerde, al dat automaatachtige heeft Mozart nooit gewild.
Hij verfoeide het. En al deze beweringen zijn bewijsbaar. Geef een regisseur als
Sjarof plein pouvoir, onbeperkte volmacht, en met dezelfde medewerkers waarmee
Abraham van der Vies niets wist uit te richten, zal hij een Don Giovanni ensceneren,
die zijzelf niet kennen, waarvan zij zelfs geen vermoeden hebben. Want deze
beschouwingen impliceren geen critiek op de zangers, voor wie ik alle waardering
heb, evenals voor de dirigent Joseph Rosenstock, die redde wat te redden viel. Deze
veel te korte beschouwing is alleen maar een uitnodiging om eens iets te ondernemen
wat de moeite zou lonen, en wat een geschonden meesterwerk zou redresseren in
zijn natuurlijke schoonheid en grootheid. Ik verzeker u: de hele wereld zou dat willen
zien.
In het Concertgebouw is het symphonische Festival besloten door de
Hongaars-Amerikaanse dirigent George Szell. Het was amusant hoe hij het
piano-concert in f van Mozart dirigeerde als een ceremonieuze goochelaar die zijn
duizend-en-een kunsten vertoont. Curieus hoe hij ontelbare malen het hoofd afwiste
(het was warm) en zelfs dirigeerde met de witte zakdoek in de linkerhand. Curieus
en emouvant om daarnaast, als een vermaning, de ingetogen, discrete gestalte te
bemerken van de soliste Clara Haskil, zoveel fascinerender in de verscheidenheid
van haar eenvoud. De ‘Symphonische proloog’ van Henk Badings, een goed
klinkende, handig gemoderniseerde parafrase op Bruckner, gaat Szell veel beter af.
De manieren van expressie liggen er voor 't grijpen als de registers van een orgel. Er
staat te lezen wat men trekt en men komt nooit bedrogen uit. Zo ook de Tweede
Symphonie van Sibelius, magnifiek gespeeld. Wij blijven er in het bekende, in het
rationele, ondanks die jachtmotieven met echo-werking, ondanks die hartstochtelijk
recitatievische melopeeën, ondanks die uitbarstingen zonder oorzaak, ondanks die
talloze kolossale en banale climaxen welke zich opeenhopen als wolkengevaarten
om onnaspeurlijk te vervagen, ondanks die architecturen zonder plan, ondanks die
dozijnen declamatorische apotheosen en galmende epilogen waarvan het einde steeds
te laat komt. Wij zullen wel nimmer aarden in deze wereld van Sibelius, vol tumult
doch zonder enig raadsel of geheim.
Maar wij eindigden met fanfares, met ovaties, en zeiden elkander welgezind: tot
het volgend jaar.

De muziek begint
Op de affiches van het Tabernacle Choir der Mormonen uit Salt Lake City zag men
nog de huifkarren en handwagens waarmee ‘de Heiligen van de laatste dagen’ geen
eeuw geleden door Amerika vluchtten, zoekend naar een woonstee ‘waar de duivel
niet kon komen om hen te verdrijven’ zoals hun toenmalige Apostel Brigham Young
aan zijn volgelingen beloofde. Daar schuilt een geweldige film in, duizendmaal
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pakkender dan Quo vadis en alle Westerns. Wanneer Joseph Smith, de stichter van
deze kerk, die gesprekken voerde met de engel Mononi, de gouden tafelen vond op
welke het ‘eeuwige evangelie’ van een onbekend profeet stond gegraveerd, candidaat
was voor het presidentschap van de U.S. en gelyncht werd door een woedende
volksmenigte, wanneer die Joseph Smith zijn verslagen aanhangers had voorspeld,
dat een reusachtig koor van hun afstammelingen zich reeds gereed maakte om binnen
honderd jaar de oceaan over te steken voor een kolossale propaganda-tocht door
Europa, zou niemand zijner getrouwen aan de vervulling van dit wonder hebben
getwijfeld.
En een wonder bleef het wat wij hebben aanschouwd in de stampvolle ruimte van
het Concertgebouw, op 31 Augustus. Een geloof had bergen verzet. De ruige fanatici
der huifkarren waren statige heren geworden in avond-toilet, de heldinnen der
handwagens aanminnige dames, allen gekleed in glinsterend blank satijn. Tussen
twee vlakken van lichtend wit een wig van rustig zwart, geometrisch geordend als
met de lineaal, als een abstract schilderij dat de onafzienbaarheid zou willen
suggereren. Tezamen vormen zij een gemeenschap van 375 leden. Hun tred naar het
podium was een meesterstuk van stille regelmaat en eurhythmie. Het veelkleurig
geïllustreerd programma dat in de zaal werd uitgereikt, was geheel gewijd aan het
apostolaat van ‘een machtig volk in het rotsgebergte’. Men las er dat een jongen of
meisje van 12 jaar bij de Mormonen de kansel kan innemen. Het bevatte allerlei
wetenswaardige bijzonderheden, ook toeristische. Maar het verstrekte geen enkele
aanwijzing betreffende de muziek welke zij beoefenen.
Toen die muziek begon bleek wel onmiddellijk dat alle stormen welke gejaagd hadden
in de gemoederen der pioniers van honderd jaar geleden, binnen drie generaties waren
opgeklaard. Zij werden het grootste en het mooiste koor der Staten, dat sedert 1929
elke Zondagochtend een half uur voor de radio zingt, en van lieverlee een repertoire
opstapelde dat meer dan achthonderd nummers telt. Om een concert te geven hoeven
zij zich geen zorgen te maken, evenmin als de leliën des velds, als de vogelen des
hemels. Zelfs wanneer zij iets populairs en bijna profaans vertolken dat de naam
draagt van Battle Hymn of The Republic, klinkt het onschuldig en ongerept en
argeloos als een perk vol meizoentjes en ereprijs die opeens een lied zouden aanheffen
om de Heer der heerscharen te loven. Zij hebben weliswaar geen andere intonatie
dan die van de onbekommerdheid om de dag van morgen, om het uur van straks of
om het volgend nummer. Waarschijnlijk kunnen zij zich een andere intonatie niet
meer denken. Het is de muzikale verzinnebeelding ener wereld van geluk waarvoor
de Mormonen zich beijveren. En zeker is het een wereld zonder ongelukken waarnaar
wij luisterden.
Maar wanneer men lang naar hetzelfde punt kijkt ziet men niets meer dan een
leegte en zo ging het ook hier. Een eindeloze, vlakke leegte. Een volstrekte effenheid,
zonder glooiing, zonder enige rimpeling, noch in het geluid, noch in de gedachten.
Wat er nodig is aan studie, tucht en zelfverzaking, aan willoze onpersoonlijkheid om
zulk een perfectie in het sonore niets te verwezenlijken met een koor van 375 zangers,
wier leeftijd varieert tussen 18 en 80 jaren, behoort tot het onbeschrijfbare. Een zo
enorm apparaat dat slechts de allerprimitiefste gewaarwordingen produceert met een
summum van gekundheid, is ongetwijfeld het verbazingwekkendste der wonderen
waarop het menselijk brein kan zinnen. Het onthutste mij. Ik zal er nooit aan wennen
dat vele zeer ontwikkelde hedendaagse geesten in muzikale zaken de verwachtingen
en de gezichtskring behouden van een kind. Talloze keren bemerkte ik dat en steeds
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bleef het mij onverklaarbaar. Nergens is dat formidabel niveauverschil tussen
technisch intellect en aesthetische cultuur zo opvallend zichtbaar als in de muziek.
Een dag na deze curieuze kijk op de diepten ener bodemloze naïeveteit, heropende
het Concertgebouworkest zijn seizoen met een volksconcert onder leiding van Henri
Arends. Wij waren weer in ons Europese klimaat waar onze oude maatstaven nog
kunnen worden gebruikt.
Sinds zijn debuut, twee jaar terug, volg ik de evolutie van Henri Arends in de
gesteltenis van iemand die een uitweg zoekt naar een mogelijk hoopvolle toekomst.
Nu Van Beinum, zoals we zouden moeten opmaken uit een vloed van onsmakelijke
krantenberichten, neigingen vertoont om een richting te nemen welke weinig goeds
voorspelt, noch voor de kunst in het algemeen, noch voor de kunst van ons land, had
ik gaarne een jong Hollands dirigent zien verschijnen die, zo nog niet in gehele
werkelijkheid dan toch in aanleg de wil bezit om radicaal te breken met de stijl en
de mode van de laatste dertig jaren. Een jong dirigent die niet zou dirigeren voor
zichzelf en niet voor het publiek. Een jong dirigent, die de technische vermogens en
de muzikale intuïties van een hedendaags orkest hoog genoeg aanslaat om enkel te
dirigeren op basis der muziek. Een jong dirigent zonder enige poespas, zonder enig
gegoochel. Een jong dirigent die door een louter contact met het geschrevene de
meesterwerken in hun oorspronkelijke en ware vorm herstelt.
Tot mijn verwondering dirigeerde Henri Arends op deze openingsavond alle
stukken (behalve het piano-concert van Schumann) uit het hoofd, zonder partituur.
Deze navolging van een aantal bedenkelijke voorbeelden is een eerste stap naar de
verkeerde kant der virtuositeit. Waarom verkeerd? Ik heb dit vroeger reeds uiteengezet
maar wil het met genoegen herhalen. Omdat van-buiten-dirigeren de inspiratie en
de improvisatie van het levende ogenblik uitsluit. Een dirigent die uit het hoofd
dirigeert komt kant en klaar op het podium. Alles staat van te voren vast, elk gebaar,
elke variatie van het tempo, elke nuance der expressie. Alles is te voren bepaald,
alles ingestudeerd, om niet te zeggen ingepompt. De dirigent die uit het hoofd dirigeert
schijnt altijd bezig met klein en ondergeschikt gedoe omdat alles vooropgezet is en
met zichzelf afgesproken. Want men kent een partituur, en stellig een stapel partituren,
nooit zó goed van buiten dat men zich zowel in de grote lijn als in de onderdelen een
behoorlijke marge van vrijheid kan veroorloven. Een levende vertolking echter is
nooit dezelfde vertolking, en geen enkel kunstwerk is ooit hetzelfde kunstwerk.
Wanneer iemand dit niet instinctief voelt, en doet alsof hij dat niet begrijpt, is er
reden om te twijfelen aan zijn juist begrip van het wezen der kunst.
Overigens verliep wat Henri Arends dirigeerde uitstekend, hoewel een greintje te
bedachtzaam, soms mat, zonder innerlijke spankracht, soms brokkelig. Het was de
Oberon-ouverture, La Création du monde van Milhaud (vreemd dat op deze muziek
nooit meer gedanst wordt), Le Festin de l'Araignée (een beetje verbleekt) van Roussel
en de zeer lastige Alborado del gracioso van Ravel. Het is te hopen dat de gelegenheid
niet aan Arends wordt onthouden om te ontplooien wat er in hem steekt.
John Pennink, solist in een afgespeeld stuk dat hij vermoedelijk zelf niet koos, is een
uitmuntend pianist wiens techniek nog iets in de verf zit. Desondanks interesseerde
zijn Schumann, hetgeen van echt talent en intrinsieke gaven getuigt bij een jeugdig
debutant.

Maar een Hollands componist
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Koos van de Griend is een der verloren metgezellen in dit leven, die ik dikwijls als
het ware tastbaar nog verschijnen zie op het zwarte scherm van mijn herinnering,
ofschoon wij elkander maar weinig kenden. Door enkele woorden, enkele gebaren,
die niets bijzonders hadden en behoren tot de zeer algemene mededelingen, heeft hij
zich heimelijk onuitwisbaar gemaakt in mijn geheugen, zonder dat ik het aanvankelijk
merkte, en pas zijn aanwezigheid bespeurde wijl hij op onverwachte ogenblikken
plotseling naast mij stond alsof hij er werkelijk was. Dit gebeurt me slechts met
weinig overledenen, en hoewel het mij bekend is dat de hersenen in hun ontelbare
kamers alles bewaren wat daar door de zintuigen binnenkomt, moet ik uit die
voortdurende tegenwoordigheid een invloed afleiden welke hem persoonlijk eigen
was en het gewone overtrof.
Ik roep zijn schim nooit willens naar mij toe, behalve vandaag, nu er reden voor
is. Maar telkens als hij, blauwig getint, zich aanmeldt op de donkere voorgrond van
mijn bewustzijn, verwelkom ik hem met een reflex van prettige, harmonische
ontmoeting, gelijk vrienden, die elkaar kunnen zeggen wat hun invalt omdat zij
welgezind zijn in hun binnenste en ongetroebeld. Hij had van nature een open, eerlijke
vrijmoedigheid die zich niet vertoonde, maar die men altijd kon gissen. Hij had
nergens in zijn wezen een slag om de arm, zonder dat te laten blijken. Zijn gehele
doen ademde een spontane, eenvoudige waarachtigheid, vanzelf, om zo te zeggen
objectief en die nooit hinderlijk kon worden omdat hij dingen en mensen bekeek van
ik weet niet welk perspectievisch standpunt waar alle voor en tegen zich compenseerde
en liet vergoelijken in een helder hoofd, dat zonder argwaan observeerde, zonder
schamperheid, zonder bekrompenheid. Misschien had de wiskunde die hij studeerde,
deze eigenschap bij hem versterkt. Alles wat ik van hem las in de bibliotheek van
Donemus, waar ik na een lange vervreemdheid de Hollandse componisten weder
leerde kennen, sprak op een of andere manier dezelfde rondborstige taal uit een
oprecht gemoed. Hij had een talent dat zich kwasi organisch voegde, of trachtte te
voegen naar de mechanistische, intellectualistische praemissen van onze eeuw.
Waarschijnlijk zou dat talent gerijpt zijn tot genie, als hij de vele gestelde problemen
gaandeweg dieper had kunnen peilen en doorvorsen. Een schielijke dood, op 12
Januari 1950, ontnam hem tijd. Hij was nog geen 45 jaar toen dat hart eensklaps
stilstond. Het gaf mij een schok, welke zich steeds hernieuwt wanneer ik er aan denk.
Toch is de symphonie welke hij in 1947 schreef en waarvan de Amsterdamse première
verleden week gedirigeerd werd door Van Beinum, geen goede compositie. Van de
Griend was een der eersten geweest, die de tweespalt heeft willen opheffen welke
de moderne componist scheidt van het publiek, en die, toen hij zijn symphonie
ontwierp, met voorbedachte rade bedoelde te componeren voor een brede kring van
hoorders. Daargelaten of in de kunst ooit iets lukken kan wat opzettelijk beredeneerd
en nadrukkelijk betoogd wordt (een componist moet de muziek maken welke hem
innerlijk gedicteerd wordt, en daarmee uit), vergiste Van de Griend zich in de keuze
der methode. Hij meende zijn materiaal (de thema's, de rhythmen, etc.) te kunnen
putten uit een algemeen fonds, zoals de musicus dat gedaan had in vroegere perioden,
toen inderdaad de muzikale substantie en zelfs haar expressie stroomden uit een
collectieve bron. Van de Griend bemerkte niet dat, na ruim een eeuw van
individualisme en hyper-individualisme, het algemeen fonds volslagen opdroogde
en compleet was uitgemergeld. Hetgeen er rest van dat gezamenlijk reservoir, heeft
zelfs in de dans, zelfs in de kerkmuziek, alle karakteristiek verloren en alle
psychologische inhoud. Wat wij nodig hebben is vooreerst een nieuwe Gestalte, met
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alle consequenties hiervan, en dit wil zeggen, ook de stichting van een nieuw
gezamenlijk fonds.
Maar nadat Van de Griend besloten had zich dermate van zijn eigen wezen te
onthechten, beging hij nog een tweede vergissing. Om zich verstaanbaar te maken
en verstaanbaar te blijven voor de talrijkste menigte, vatte hij het muzikale idee
samen in de meest beknopte formule en dreef dit systeem door op elk der drie plannen
van de compositorische manipulatie, t.w. het expressieve (de melodie), het dynamische
(de rhythmiek), het timbre (de accoorden en de instrumentatie). Hij waagde zich nog
verder dan zulk een reeds gevaarlijke beperking en verarming. Gedachtig wellicht,
dat de werking der primitieve magie berust op herhaling, systematiseerde hij op de
drie genoemde plannen ten overvloede de formule. Onder de vier gebruikelijke delen,
welke hij zonder constructieve noodzaak voor zijn symphonie handhaafde, is er geen
waar de muzikale redevoering niet meerdere malen stagneert, soms al bij de aanvang,
in de machinale, obstinate recapitulatie van een schematisch patroon; geen enkel is
er onder die vier delen waar men niet de onvermijdelijke indruk krijgt van iemand
die in zijn woorden blijft steken, van een gramofoonplaat, die per ongeluk doordraait
over dezelfde groeve. Dat is altijd intelligent als een wiskundige vergelijking in
klanken, die normaal wordt opgelost. Doch immer is zij identiek en immer te
summierlijk, hoewel soms vernuftig en voor de spelers moeilijk. Men kijkt er overal
doorheen als door een heldere ruit. Men is er onmiddellijk mee klaar als met een
puzzle van te grote stukken. Men begrijpt te spoedig en de zenuwen worden
werkeloos. De reflexen staan stil. Vrezend het onverstand, schreef de componist een
muziek die in al haar bijzonderheden te verstaanbaar is.
Men mag wegens haar schranderheid, wegens haar logica, en vaak ook wegens
haar allure deze symphonie niet onbeduidend noemen, ofschoon zij (toppunt van
paradox tot welke een systeem kan leiden) zelden interesseert en nergens boeit.
Omdat daar niets meer te verhelpen valt, raakt men dan bij zoveel talent aan het
betreuren, dat Van de Griend zijn compositie niet hoorde vóór zijn dood, en dat hij
sterven moest alvorens zij (in 1950 te Arnhem) werd uitgevoerd. De zelfcontrôle,
de toetsing zijner theorieën aan de praktijk, een confrontatie van de geschreven noten
met het geluid, de reacties van kritiek en hoorders, zouden hem stellig genoopt hebben
tot een versoepeling van zijn procédé's, een verwijzing van zijn inventie en fantasie.
Hij had nog twee jaar de tijd en technisch niets meer te leren om een geldige inhoud
te realiseren.
Wie onpartijdig, maar met een greintje medegevoel voor de vereenzaamde kunstenaar
het prospectus doorbladert waarin het Concertgebouworkest een overzicht geeft op
de programma's van het komende seizoen, zal min of meer ontsteld constateren hoe
spaarzaam, hoe gierig die gelegenheid tot zelfcontrôle en tot onmisbaar contact met
zijn evenmensen vergund wordt aan de Nederlandse componist. Van de 86 werken,
die staan aangekondigd, zijn slechts 7 Hollands. In titels berekend komt dat neer op
8 pct. In tijdsduur gemeten bedraagt dat nauwelijks 3 pct. Onder die 7 nummers
komen er slechts 4 van een levend auteur.
In de verhouding der dirigenten die Van Beinum gedurende zijn verschillende
afwezigheden zullen vervangen, heerst dezelfde brutale onevenredigheid. Op de 29
programma's dirigeert Van Beinum er slechts 12, en beloont zijn landgenoten aldus
dat zij hem beroemd maakten. Binnen zes maanden zal het Concertgebouworkest
zesmaal van dirigent verwisselen en op de 17 overige programma's kreeg Kubelik
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er 5, Fricsay 5, Klemperer 3, Solti 3, en Henri Arends 1. Zegge één. En ook slechts
één concert, op Zondag, terwijl de buitenlanders hun uitvoeringen herhalen en 32
maal optreden.
Wat zou ik hebben moeten schrijven toen Eduard van Beinum gedurende zijn
jonge jaren met een dergelijke fnuikende nonchalantheid behandeld werd door Willem
Mengelberg? Ik gaf het antwoord reeds toen Evert Cornelis klein werd gehouden
door Mengelberg, en vandaag zijn de cijfers nog welsprekender. Ik zal hierop
terugkomen zolang dat schadelijk en vernederend bewind voortduurt.
Tijdens zijn leven is de naam Koos van de Griend 2 maal verschenen op een
programma van het Concertgebouworkest. Zegge tweemaal. Wat baat dan een daad
van piëteit? Wat baat dan spijt als men niet van gedrag verandert?
En is het verwonderlijk dat Donemus tot zijn aangesloten componisten een
circulaire heeft gericht met het verzoek om geen partituren meer ter inzage te laten
zenden aan buitenlandse dirigenten, mits deze vooraf beloven dat de verstrekte
manuscripten zullen worden teruggezonden?
Zo laag daalde de waardering voor de Hollandse componist dat zelfs een blijk van
elementaire beleefdheid jegens hem overbodig wordt geacht. Verbaast u niet. Wij
hebben loon naar verdienste. Waarom zou men elders schatten wat hier zo weinig
telt?
Tot overmaat: de première der symphonie van Escher, vergeefs aangeboden aan Van
Beinum, gaat 7 Januari in Den Haag. Zou Flipse zich niet kunnen bekreunen over
de symphonie (dito) van Ruyneman?
In Amsterdam werden de kansen bijna nul.

De Traviata
Vele malen, terwijl ik luisterde naar de melodieën der hernieuwde Traviata van de
Ned. Opera, kwam mij in de gedachte het woord onsterfelijk.
Wat Verdi daar inviel om met klanken de twee polen kenbaar te maken van de
menselijke ziel, lief en leed, was conform aan een onvergankelijk prototype en zou
nooit sterven, nooit vergaan. Evenmin als een aantal liederen uit de tijd der
catacomben en de verdere loop der eeuwen, welker hart vandaag nog voortzingt in
een korte rij van tonen. Ja, de cantilenen van Traviata zijn onsterfelijk als de mooiste
verzen van de grote dichters die men niet herdenken kan zonder in contact te komen
met de levenwekkende stroom die vloeit sinds het begin, ja de zangen van Traviata
zijn onbederfelijk als de wetten die alle natuur regelen en richten. De melodiek van
Traviata is even eenvoudig als een vorm van driehoek, cirkel of rechte lijn, en even
oneindig als hun wezen. Het kan niet eenvoudiger. Zij bestrijkt het hele klavier der
psyche, met alle mogelijke gradueringen. Het kan niet vollediger. Zij is onafhankelijk
van de intonatie waarin zij verschijnt. Zij kan gevulgariseerd worden tot de laagste
laagten der uitdrukking. Zij kan niet worden geprofaneerd. Altijd zal zij enige
weerglans behouden van haar intrinsieke edelaardigheid, welke altijd zal treffen als
een verlangen naar meer, als een wenk naar beter dat in het onmiddellijke bereik ligt.
Haar intonatie kan ook verheven en geïntensifieerd worden tot de hoogste hoogten
der expressie, tot de grenzen der extase, zonder dat zij vermoeienis zal tonen, zonder
dat zij iets van haar oorspronkelijke waarachtigheid en oprechtheid zal verliezen. Zo
zuiver, zo sterk, zo elementair fundamenteel en zo totaal compleet was de geest
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waaruit deze melodieën ontstonden en die achter de noten, hoe zij ook klinken,
vaardig blijft, en steeds herkenbaar als de god met de boog wiens pijlen nimmer
missen. De Traviata is een der werken die macht hebben om te verhoeden dat er ooit
een dag komt waarop de ganse muziek geëlectroniseerd, gerobotiseerd, gesteriliseerd,
ontzield zal zijn, volgens de wensen van een aantal onzer tijdgenoten die slechts
stenen te geven hebben als brood gevraagd wordt.
De leiding der Ned. Opera heeft dus goed gedaan met passende eer te bewijzen aan
een meesterstuk dat des te vaker verwaarloosd wordt omdat het zelfs geschonden en
verminkt nog zijn trillingskracht bewaart. Men heeft ook goed gedaan met de
voorgenomen restauratie toe te vertrouwen aan Frans Vroons, hoewel hij als ontwerper
van een mise en scène nog niet optrad. Wie, gelijk Vroons, een acteur is die in de
uitbeelding van al zijn rollen het uiterlijk realisme schraagt op een innerlijke visie
van hetzelfde reële gehalte, biedt ruime kans de kwaliteiten te bezitten van een
uitmuntend regisseur. Hij heeft dit bewezen overal waar vrijheid van armslag hem
vergund was. Het part dat hij had in de definitie der décors (uitgevoerd door Hans
van Norden), het bepalen der atmosfeer, getuigde van diepgaande doordachtheid en
doelmatig overleg. Elk der vier taferelen kreeg zijn eigen tonaliteit, welke
correspondeerde met de situatie van het drama: het eerste grijs-goud, het tweede
groen-bruin, het derde rossig rood, het laatste donker paars. De progressie der kleuren
volgde de ontwikkeling der tragedie, en elke phase had, zonder opzettelijkheid, haar
eigen tint.
Dat deze eendracht van stijl ontbrak in de costuums, heeft mij verwonderd omdat
een zekere rommeligheid in kleur en snit niet te wijten viel aan de middelen waarover
men beschikte. Het is waarschijnlijk dat elk costuum historisch exact was in de trant
van omstreeks 1840, maar het is even zeker dat onder de verscheidene modellen
welke ten dienste stonden een keuze gedaan had kunnen worden die minder hinderde
door een onnodige disharmonie, opzichtigheid en overdrijving. De Traviata speelt
in de eerste klasse der demi-mondaines, maar bij alle rijkdom had ik toch de indruk
van een deftige uitdragerij. Het heeft me bovendien gespeten, en om eerlijk te zijn
geërgerd, dat zelfs bij Frans Vroons de dansende zigeunerinnen en, toppunt van
extravagantie, de dansende stierenvechters van het derde bedrijf, opgetuigd waren
met enorme, hoekige brillen, als monstrueuze insecten ener zieke verbeelding, wat
niet alleen paradoxaal is, absurd, caricaturaal, doch daarenboven in uiterste mate
afstotend en verkillend. Voor zover ik weet is ons corps de ballet het enige ter wereld
dat zijn gelaat verbergt. Wij hebben ongelijk met toe te geven aan de buitenissigheden
ener instructrice wier grillige inventie even weinig gevarieerd is als haar techniek.
Een masker ten slotte moet geadapteerd zijn aan de intenties van het onderwerp. Wij
hebben niet het recht de natuurlijke muziek van Verdi te mengen met een scheut van
bijtende en would-be moderne tinctuur.
Nu men toch een restauratie in de zin had zou het voegzamer geweest zijn om de
kosten van het overbodige te besnoeien en ze liever te besteden aan het noodzakelijke.
De partituur van Traviata eist een supplementair orkestje van 15 blazers op het toneel,
plus een harp. Zij waren er niet, zelfs niet in verkleinde formatie. Ook de
carnavals-optocht die zingend aan de vensters der stervende en levensbegerige Violetta
voorbijtrekt, was gereduceerd tot een bijna onbespeurbaar minimum. Het is mij een
raadsel hoe een dramatisch temperament als Vroons zulk een originele en pakkende
contrast-werking, die later meermalen is nagebootst, heeft kunnen veronachtzamen.
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Maar overal elders waar het doenbaar was bracht hij menige verbetering. Gewis,
Jo van de Meent, Violetta's kamermeisje, bezit noch de stem, noch de gestalte, noch
het rhythme voor deze traditionele rol van soubrette, en het zou mij verbazen als
Vroons hierin van mening verschilde. Onder de troep der Opera was een geschiktere
bezetting niet onvindbaar. Ook Lidy van der Veen, Violetta's vriendin en eveneens
cocotte, leed aan een gedwongenheid van maintien, een tekort aan petillering, welke
men in dit beroep, in deze vergulde kringen, bij deze bruisende muziek niet verlangt,
en aan haar zang mankeerde in gelijke verhouding de persoonlijkheid. Dat zou
makkelijk anders te stileren zijn. Justus Bonn, Violetta's minnaar Alfredo, maakte
als zanger verrassende vorderingen, en zou nog slechts een schijnbare moeizaamheid
hebben af te leggen om iedereen te veroveren met een lossere straling van het klankvol
geluid, doch op zijn actie is onvoldoende gestudeerd, hij behield een overwegend
deel der kenmerken van de stereotiepe tenor. Zijn vader, Scipio Colombo, die hem
wil terugleiden naar het pad der deugd, heeft de prachtigste, de secuurste bariton die
men wensen kan, maar in de conceptie van zijn rol nadert het gevoelige te dikwijls
het tranende, het wenende om niet spoedig de innigste accenten voor de hoorder te
ontzenuwen. Met een beetje variatie in de voordracht is dit te corrigeren. De Graaf
Gastone, Alfredo's vriend, van Chris Taverne, leek te duidelijk op de operette-parodie
van een aristocratisch dandy, wat niet de bedoeling kan zijn bij Verdi, en in deze
richting gingen ook de baron van Gerard Holthaus, de markies van Gee Smith, de
dokter van Henk Angenent een eind over de schreef. Buiten hun schuld. Er zijn in
de geschiedenis der kleding nu eenmaal perioden geweest waarvan bij ernstige zaken
een getrouwe reconstructie niet kan worden ondernomen zonder risico van ongelegen
effecten. Men behoeft slechts te denken aan de bolhoedjes van omstreeks 1900. Het
ongelukkigste van zulke scenische misrekeningen is dat zij zich in het centrum der
aandacht plaatsen, en niet ophouden haar te prikkelen.
Eigenlijk had alleen Marilyn Tyler, Violetta zelf, het personage dat zij moest
voorstellen onderzocht met de warme, de gloeiende nieuwsgierigheid die berust op
menselijke sympathie, op medegevoel, op genegenheid, en die zeer scherpzinnig
maakt. Zij weet precies wat haar gebeurt, en zij ondergaat het. Zij weet even precies
wat de ander, de overigen gebeurt en zij ondergaat het eveneens. Zij reageert heel
fijn, heel juist. Haar spel als minnares was aantrekkelijk en boeiend, zeer waar, omdat
zij weet dat ook nog in de hevigste hartstocht een zekere schroom de basis blijft van
de echte verliefdheid. Zij speelt nog niet met zulke graad van overgave dat zij, gelijk
die andere grote actrice (het was Sarah Bernhardt) zou bezwijmen van ontroering
als zij zichzelf in deze rol zag op het witte doek. Maar het scheen me dat zij het ooit
zal kunnen. De muziek raakt haar en het was tekenend hoe subtiel en discreet haar
spel sommige passages toelichtte van het orkest. Zij heeft een mooie stem, niet te
eclatant maar sterk genoeg; zij heeft een perfecte colorotuur, wat men bijna vergeet,
omdat het vanzelfsprekend klonk, en dit is zonder twijfel het opperste van kunst. Het
aandeel dat Vroons heeft gehad in deze creatie kan ik niet ramen, doch veel of weinig,
het is billijk het te prijzen. Dat hij heeft getracht de koren te betrekken in de actie,
en elk in zijn individuele rol, mag ten laatste worden geteld onder de verdiensten
zijner regie, ofschoon hij niet overal erin slaagde de stilstand welke leegte veroorzaakt,
te breken.
Onze nieuwe dirigent Arrigo Guarnieri, die heeft gewerkt aan de Milanese Scala,
schijnt mij een bekwaam, accuraat, eerlijk en eenvoudig kunstenaar. Het is normaal,
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wanneer iemand als vreemde komt in een gecompliceerd apparaat, dat de eerste
avond niet alles voor honderd procent klopt. Vooral bij een partituur als Traviata
met haar vele unisono's, en een menigte doorzichtige sonoriteiten welke ieder orkestlid
instinctief moet afmeten. Over het algemeen heb ik geluisterd met genoegen, dikwijls
met bewondering, en slechts zelden met stoornis. Ik had de indruk dat Guarnieri
meer neigt naar het sensitieve dan naar het gepassionneerde (hetgeen een uitzondering
zou zijn in onze tijd) maar dit kan nog liggen aan de remmingen van het debuut.
Gaarne had ik de temperatuur der feestelijke episodes van het eerste en derde bedrijf
enkele strepen hoger gewild, iets bacchantischer, iets meeslepender, zoals ze moeten
zijn. Toch geloof ik deze Traviata niet te zullen vergeten, wat mij vertrouwen geeft.
Tot overmaat: In aansluiting op mijn artikel ‘Maar een Hollands componist’ meldt
mij de heer Joh. de Molenaar, directeur van het ‘Utrechtsch Stedelijk Orchest’ dat
Ruynemans Tweede Symphonie te Utrecht zal worden uitgevoerd op het
abonnementsconcert van 18 Januari.
Wij zullen dus naar Den Haag gaan voor Escher en naar Utrecht voor Ruyneman.
Zoals men vroeger naar Haarlem ging toen Van Beinum daar dirigent was, durfde,
en een toekomst had.

Twee muziek-feesten
Wat ik via de Radio gehoord heb van de programma's waarmee de Stichting
Gaudeamus haar tienjarig bestaan vierde met een ‘internationale week’, bevestigde
de vermoedens welke de feestgids mij had ingeblazen, n.l. dat ik de tijd beter kon
doden (mocht dit nodig zijn) dan door zeven dagen te offeren aan een vereniging
van jonge componisten die hun zittingen houden in Bilthoven. Maar omdat zij een
ruim deel van de gouden nazomer in de actualiteit gestaan hebben van de kranten en
van de Omroep, zou het kunnen gebeuren dat verschillende mijner lezers aan wie
een reeds lange en vertrouwelijke samenspraak mij bindt, zich afvragen, waarom ik
sinds de oprichting van dat Genootschap nog geen woord schreef over zijn
werkzaamheid.
Het antwoord hierop hebben de vindingrijken reeds gelezen tussen de regels der
dagbladen. Zoals mijn collega's-critici wachtte ik gedurende tien jaren wat er uit
Gaudeamus te voorschijn komen zou. Zij al schrijvende, elke oogstmaand, ik al
zwijgende. Wij anticipeerden niet, en wij merkten nauwelijks dat wij wachtten. Tien
jaar gaan zo gauw voorbij! Sneller dan de tien minuten waarin men een geliefde
verbeidt. En wij hadden een oneindig geduld. Een jeugdige onderneming heeft recht
op die inschikkelijkheid, op die omzichtigheid. Maar er kwam niets. Er bleef niets
komen. Niets ten minste van wat men vaag mist wijl het eigenlijk onmisbaar is en
men het graag zou hebben.
Toen de Stichting werd opgericht met providentiële hulp van Walter Maas, een Duits
emigrant die zijn erkentelijkheid wilde betuigen aan zijn nieuwe vaderland door haar
een tehuis te verschaffen, telde zij een kern van drie personen, geboren in 1922 en
1924, de pas ontluikende generatie, en waarlijk, nooit of te nimmer hebben
kunstenaars onder gunstiger omstandigheden hun eerste stappen gezet in het leven.
Zij hadden geen ideeën, geen principen, geen plannen, geen bezinningen of andere
kentekenen van een bijzondere individualiteit. En zeg mij niet: hoe zou dat kunnen,
ternauwernood uit de dop? Want meermalen reeds werd dat gezien. Het omgekeerde
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ook, en dat speciale eigenschappen bij de aanvang ontbraken, behoefde niemand hun
kwalijk te nemen. Zij hadden de toekomst voor zich, de openbare belangstelling, de
algemene sympathie.
Die drie personen met hun zeer bekwame manager vormen nog steeds de kern der
Stichting en rondom hen, rondom hun tehuis sproot een veelomvattende, een hechte,
een imposante organisatie uit de grond. Allengs verwierven zij een bestuur met leden
van afd. besturen, een reeks van achtenswaardige curatoren, een jury, een artistieke
leiding, een Internationale Componistenraad met vertegenwoordigers uit de meeste
landen van West-Europa (zelfs de Saar), diverse subsidies van steden, rijk en andere
instanties, een erecomité van respectabele namen voor dit tweede lustrum, en de
medewerking van zes secties onzer nationale radio. Kan het grootser? Kan het
indrukwekkender?
Wanneer ik nu naga hoeveel gehalte aan werkelijke muziek omsloten wordt door
een zo weidse omlijsting, overvalt mij de enigszins huiverige aarzeling waarin men
zich soms bevindt op het wankele punt tussen waken en droom, als men nog niet
helemaal weet wat irreëel is en wat reëel. Ik moet inderdaad moeite doen om niet te
denken dat de ganse grootse Gaudeamus-opzet zich ontrolt in een fantasie-land waar
enkele jonge lieden, bij wijze van verstrooiing, componistje spelen. Gedurende de
verstreken jaren immers is er op de ateliers van die warm gekoesterde Stichting niet
alleen geen enkel meesterstuk ontstaan, zelfs niet in kleine afmeting. Dat ware
misschien te veel gehoopt? Maar ook van geen enkel opmerkelijk werk of werkje
heeft men daar de geboorte gevierd. Ondanks de activiteit die er heerst, ondanks de
vele bemoedigende speeches die er worden afgestoken, is er zelfs geen aanduiding
welke wijst op de mogelijkheid dat iets van duurzame hoedanigheid daar alsnog
eenmaal zou kunnen ontkiemen. De composities die in Gaudeamus worden
vervaardigd, zijn evenmin goed als slecht. Zij hebben nog niet aanschijn genoeg om
zich te laten kwalificeren. Zij dobberen kalmpjes mee op de laatste uitlopers van
golven die dertig, veertig, vijftig jaren terug door drie, vier machtige voortrekkers
gemaakt zijn. Ook onder de buitenlandse namen, welke zij citeren, is er geen enkele
die in onze dagen de waarde van een ontdekking heeft. Dit soort van bedrijvigheid
kan nog lang duren. Zij rust op talrijke en stevige steunpilaren. Het is zonder twijfel
een ideale maatschappij waar zulke naïeve illusies kunnen groeien en bloeien, veilig
beschut tegen de kolken des tijds. Dat schaadt niemand, en wij zullen doorgaan met
hoopvol te wachten, want men weet nooit, zegt het vaderlandse spreekwoord, hoe
een koe een haas vangt.
Avontuurlijker aangelegd is het oratorium ‘Dein Reich komme’ van Johannes
Driessler, dat als pendant van hedendaagse muziek was toegevoegd aan een Heinrich
Schütz Fest, geheel gratis gegeven door het koor van de Kirchen Musikschule der
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsen, het Omroepkamer-orkest, drie
uitmuntende Nederlandse solisten (Erna Spoorenberg, Reinhardt van Randwijk en
David Hollestelle) onder leiding van prof. Martin Flämig.
Driessler, geboren in 1921, is een echt kind van de eerste geteisterde helft onzer
eeuw. Het onderbewuste deel van zijn wezen bestaat uit een mengsel van schurende
onrust, trieste verlatenheid, dorstige vermoeienis, onwankelbare standvastigheid en
een nimmer bevredigd pogen naar licht te midden van de spokige schemeringen ener
grauwe, onafzienbare woestijn.
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Men vindt deze elementen zijner psychologie in hun pure gesteldheid, en zij
wisselen nergens, zij worden niet aangetast, niet verbogen door het compositorisch
ambacht. Dat hij zijn ambacht kent, zou ik niet durven beweren. Hij componeert als
iemand die links en rechts overal iets heeft opgevangen zonder het voldoende te
keuren, volledig te doorvorsen. Zijn thema's, zijn motieven verliezen wegens hun
onophoudelijke eenvormigheid alle plastiek. Zijn accoorden hebben bijna uitsluitend
een vale, stoffige tint. Hij gebruikt slechts twee typen van rhythme, het trippelende
of het slepende. Er is geen dynamiek in de ontwikkeling zijner gedachten. Zij hebben
een egale gang, als de korrels van een zandloper. Hij hanteert zijn orkest zonder een
greintje kleur-verbeelding. In zijn koren domineert voortdurend de sopraan, en
ondanks een menigte vernuftigheden van contrapuntiek hoort men onafgebroken een
regelmatig geordend, gelijksoortig geluid. Heeft Driessler enig besef van conceptie,
van expressie? Met teksten, ontleend aan de Schrift, behandelt hij eerst het
verwerpelijke, daarna het redbare voorkomen van de menselijke natuur, eerst de
dreigingen, de vermaningen, daarna (met een paraphrase op het Onze Vader) de
mogelijkheid van vergiffenis en heil. Men zou menen dat elk der beide contrasterende
aspecten een andere intonatie vereist? Volgens Driessler niet. Bij alle verschillendheid
van onderwerp is er geen verscheidenheid in de verklanking. Maar zijn muziek predikt
en doceert; zij draagt een harig boetekleed. Het is heel goed denkbaar dat Driessler
al de hoedanigheden, die men zou mogen toeschrijven aan onkunde, bewust gewild
heeft en expresselijk nastreeft. Hij wordt dan een der voornaamste, een der
overtuigendste representanten der aesthetiek van de hedendaagse mens die op de
rand der verdoemenis welke hij zichzelf op de hals haalt, misschien geen recht meer
heeft op een andere ‘schoonheid’ dan zulke trage, doffe, lusteloze, laffe sidderingen,
smekingen, klagingen van vermorzelden, van verworpenen. Het is een gezichtshoek
waaraan ik met voorbedachte rade zal trachten mij te onttrekken tot aan de laatste
ademtocht, doch waarvan ik de aannemelijkheid, de wettigheid niet loochen en de
consequenties respecteer. Driessler maalt niet om ‘kunst’ en ik kan dat begrijpen.
Hij bouwt een muziek op uit puin. Zijn enige, maar diepe originaliteit is eigenlijk de
voelbare aanwezigheid in zijn psychisch centrum van een duistere drang die als een
larve onder de grond woelt en wroet naar een onbekende plek van helderheid welke
zij met zich meedraagt om haar te verwerkelijken.
Op dit festival waren de schaarse composities van Schütz (de eerste Duitser die in
zijn vaderland de grote muzikale revolutie verbreidde der Italianen van omstreeks
1600) eveneens geflankeerd door het oratorium ‘Apocalyps’ dat Henk Badings schreef
volgens teksten uit ‘De Openbaringen van Johannes’. Alle uitvoerenden waren
Hollanders: de dirigent Henk Spruit, de declamator Johan Schmitz, de solisten Corry
Bijster, Annie Hermes, Lode Devos, Léon Combé, het Omroepkoor, het Radio
Philharmonisch Orkest. Ook de taal was Hollands.
Bij de Rotterdamse première heb ik in de Groene van 1 October 1949 met tal van
klemmende argumenten aangetoond waarom dat opus van Badings een mislukte en
slechte compositie is. Zij zijn niet bestreden destijds, niet weerlegd. Ik ben mijn
oordeel gaan verifiëren, en vond geen redenen om het te herroepen of te verzachten.
Integendeel. Gelijk Gaudeamus, waar Badings fungeert als hoofd der jury, bezit deze
Apocalyps, ondanks haar schablonisch realisme, niet de allergeringste realiteit.
Het is geen gezonde taktiek een feit te blijven ontkennen. De Westerkerk, hoewel
gratis toegankelijk, was nauwelijks half gevuld.
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Bartók herdacht
De bewonderaars van Béla Bartók hebben het eerste decennium dat na zijn heengaan
verstreek, willen vieren met drie concerten waar uitsluitend kamermuziek is uitgevoerd
van de Hongaarse componist.
Bij de openingsavond, die begon met een welkomstwoord van Marius Flothuis,
een herdenkingsrede van de heer Lajos Nagy, zaakgelastigde van Hongarije, en een
toespraak van Géza Frid, was de kleine zaal van het Concertgebouw tegen de
verwachting in, niet vol, maar ten minste redelijk genoeg bezet om niemand te
beschamen. Bij het tweede recital echter, ondanks de medewerking van het Radnai
Strijkkwartet uit Boedapest, de meesterlijke violist André Gertler uit Brussel, de
even voortreffelijke pianist Theo Bruins, en het wijdberoemde Ned. Kamerkoor van
Felix de Nobel, was meer dan de helft der stoelen leeg zodat men het penibele gevoel
had elkaar te kunnen tellen. Op het derde concert van laatstleden Maandag, waar
behalve het genoemde Strijkkwartet de uitmuntende solisten Jan Odé, Herman
Krebbers, Theo Olof, Jo Juda en Cora Canne Meijer hun bijstand verleenden, kon
dezelfde deprimerende slot-indruk van fiasco, van overbodigheid niet worden
vermeden. Gedurende tien jaren hebben ontelbare propagandageschriften ter ere van
Bartók en honderden uitvoeringen zijner composities geen voldoende weerklank
gewekt onder de mensen om de genegenheid welke zijn ijveraars hem betonen,
duurzaam te verbreiden en haar te veralgemenen tot een gezamenlijke, onverstoorbare
sympathie, geestdrift en hartstocht.
Men is geneigd van zulke contrariëteiten de schuld te geven aan het publiek. Ik
geloof dat men zich op dit punt vergist. En omdat ieder er voordeel bij heeft de zaken
te zien zoals ze zijn, zal ik alle remmen loszetten die zouden kunnen verhinderen
enkele waarheden te formuleren welke sommigen zullen verdrieten gelijk mijzelf.
Ziehier het geval. In het altijd om enigerlei reden verdienstelijke oeuvre van Bartók,
dat zijn bewonderaars ons willen doen aanvaarden en bloc, moet een schifting, een
sortering verricht worden op zuiver critische, objectieve, muzikale gronden. In iedere
periode van Bartóks compositorische werkzaamheid maakte hij stukken welke
geslaagd zijn en stukken die mislukten. Tot de mislukte behoren die waar een
technische beslommering, dikwijls een technische obsessie het creatieve initiatief,
het artistieke element zodanig overheerst en menigmaal absorbeert dat er niets of te
weinig overblijft voor de ‘kunst’, voor de ‘schoonheid’, voor de sector der psyche
met haar vele gestalten. De geslaagde stukken zijn die waar de creatieve drift niet
belemmerd, niet verlamd wordt door weerstanden of overgrote preoccupaties van
techniek in de sector van het intellect. De ene zijn rijk en weldadig, de andere schraal
en onvruchtbaar.
De vaste Bartók-vereerders hebben nog niet kunnen besluiten dit onderscheid te
maken. Het eist een graad van ambachtelijke kennis die zij meestal missen. Want
om de nauwkeurige waarde te kennen van een stijl, van een techniek, moet men niets
meer ervan te leren hebben. Maar het publiek, dat de muziek voornamelijk intuïtief
en passioneel benadert, dat niet hoeft te leren om te weten, dat publiek heeft het
onderscheid reeds sinds jaren bespeurd en de keuze allang gedaan. De
onbevooroordeelde hoorder heeft geen moeite met het Concert voor Orkest, met het
Divertimento, met de Sonate voor twee piano's en slagwerk. De muziek spreekt daar
vanzelf. Zij zegt nochtans geen bekende dingen. Maar zij zegt het onbekende op een
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wijze die, als in een droom, als in hypnotische toestand, onvoorwaardelijk wetend
maakt.
Wat de onbevangen, niet-deskundige hoorder in menig werk van Bartók teleurstelt,
is gemakkelijk te definiëren, en zeer nuttig te vernemen voor wie zelf de compositie
beoefent.
Vaak, veel te vaak, heeft Bartók wel motieven, doch geen phrase, geen eigenlijke,
geen voltooide phrase. Dit staat ongeveer gelijk met iemand die woorden heeft doch
geen zinsbouw. In de muziek is dit procédé afkomstig van Beethoven die soms een
heel symphonie-deel construeerde uit een kort motief. Maar dan ordende de gang
van het motiefje zich onder Beethovens leiding toch altijd zodanig, dat het verloop,
over wijde afstanden, een phrase vormde, een heldere, bevattelijke zin. Familiaar
uitgedrukt (de vakgeheimen zijn meestal eenvoudig): hij wist precies waar hij heen
wilde.
De voortzetters echter van dit technologisch tamelijk interessante procédé hebben
meer en meer vergeten dat alle beweging die niet zinneloos en onpraktisch wil blijken,
een doel moet beogen. Het vinden van een doel nu is een der lastigste problemen
van deze tijd, en als Bartók dat misschien wel immer heeft bemerkt, hij liet het
menigmaal onopgelost. Maar kan wat leeft geen doel hebben, of omgekeerd: kan
wat geen doel heeft leven? Al het waarneembare antwoordt hierop: neen.
Voorts heeft de wonderlijke vrijmaking van de klank, die geschiedde omstreeks het
begin onzer eeuw, Bartók evenals menig ander componist ertoe gebracht om in zijn
conceptie van de muziek een overwegend belang toe te schrijven aan hetgeen wij
noemen ‘de harmonie’, d.w.z. de verzameling van diverse tonen tot een accoord.
Dikwijls, zeer dikwijls heeft Bartók deze bijzaak zijner kunst behandeld als hoofdzaak,
en dan steeds met verwaarlozing der melodische substantie. Verblind en verleid door
de aanvankelijk aangrijpende sensaties van een pas ontdekte, fonkelnieuwe
‘harmonie’, veronachtzaamde hij het ontegenzeglijk feit dat van alle ingrediënten
ener muzikale compositie geen enkel zo snel en zo onherroepelijk zijn effect inboet
als de harmonische prikkel, en overal waar Bartók te uitsluitend rekende op dit middel,
verzwakt reeds vandaag zijn macht.
In de lange historie der muziek kan niemand een componist noemen die op de
mensen van heden voornamelijk vat heeft door de harmonie welke hij gebruikte. En
bij de waardebepaling van muzikale werkelijkheden kan als axioma gelden: het eerst
vervluchtigt de aantrekkingskracht van het harmonisch bestanddeel; daarna, hoewel
in mindere mate, die van het rhythme; maar nooit het aroma van de melodie.
Vervolgens zal voorts het psychische klimaat waarin Bartók met voorliefde vertoefde,
langzaamaan een onoverkomelijk bezwaar gaan vormen voor de hoorders van morgen
(althans wanneer de aarde nog een aannemelijke toekomst heeft), en al ware dat niet
zo, ik wil het blijven wensen tot elke prijs.
Dat geestelijk klimaat van Bartók, veroorzaakt door de trauma's van de eerste
wereldoorlog en door de wrange voorgevoelens van de tweede, beperkte zich tot een
nauwe horizon met drie merktekens: de opgejaagde mens van de dag met zijn harde
rhythmen van pneumatische hamers; de luisterende mens van de nacht met zijn
onvervulde, onuitspreekbare verlangens en panische spookgeruchten; de mijmerende
mens in een ontijdelijkheid zonder licht, zonder opbeuring, verlaten, en bijna roerloos
als een dode. Men beweert soms dat Bartók een romanticus was. Neen, hij was een
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realist die in zijn grote werken feitelijkheden heeft vertolkt. En wie zijn hallucinaties
eenmaal echt ondergaan heeft zal een muziek eerder duchten dan beminnen welke
zo sterke trillingen uitzendt die niet gunstig zijn. Ik acht het mogelijk dat menig
hoorder ze instinctief uit de weg gaat.
Maar buiten alle beschouwingen om zal een uitvoering van Bartóks eerste quatuor
(met veel aandacht gespeeld door het Hollands Strijkkwartet) toch nooit meer dan
biografisch belang kunnen hebben. Het stuk (uit 1907) is knap geschreven, doch
bevat geen gegevens om de auteur te karakteriseren als persoonlijkheid.
De ‘Contrasten’ van 1938 (voor piano, viool, clarinet, pittig gepresenteerd door
Alice Heksch, Nap de Klijn en Jos d'Hondt), zijn in hun drastische grappigheid van
marionetten bruikbaar als amusante tijdpassering, doch het is evident, dunkt me, dat
zij geen greintje menselijke warmte uitstralen.
Het tweede strijkkwartet (uit 1917), hoewel schijnbaar moderner dan het eerste,
is op vele plaatsen niet geëmancipeerd van de schoolse denktrant, en staat in de finale
nog onder de ban van Wagner.
De piano-suite ‘Buiten’ (1926) lijdt aan eentonigheid in de factuur, aan tekort van
inventie, en aan een omslachtigheid die bij Bartók niet zelden opvalt.
De sonate voor vioolsolo (1944), geschreven voor Menuhin, is een compendium,
laborieus vervaardigd, van transcendente virtuozen-toeren voor een hedendaagse
Paganini. De muziek echter wordt er onophoudelijk verstikt onder de acrobatie. Toets
haar muzikale gehalte aan overeenkomstige werken van Bach!
Op de derde herdenkingsavond (die samentrof met een concert van het orkest der
Milanese Scala) heb ik mijn vroegere impressies slechts kunnen controleren in de
‘Elf duo's voor twee violen’. Hun simpliciteit leek mij hoogstens geschikt voor de
huiselijke kring.
Hetgeen ik niet hoorde van dat programma (het zesde strijkkwartet o.a.) zou noch
mijn betoog, noch mijn conclusie gewijzigd hebben. Zij luidt: Wij moeten van Bartók
bewonderen wat inderdaad bewonderenswaardig is volgens dezelfde strikte maatstaf
welke wij aanleggen bij componisten aan wie wij de hoogste onderscheiding schenken.
Anders stichten wij verwarring, kweken wij onverstand of wantrouwen, en laat ‘het
publiek’ u in de steek.

Dirigenten
Er zijn drie soorten dirigenten.
De eerste gaat uit van het intuïtieve begrip der noten die een componist heeft
geschreven. Men zou deze soort de inspiratieve kunnen noemen. Zoals dat in de
magie gebeurt vereenzelvigt de dirigent zich met de muziek van een persoon en laat
zich door haar inblazen, gelijk de profetes door de god die in haar komt. Nog niet
lang geleden gold de oorsprong van de gesteltenis waarin men dan verkeert, voor
goddelijk en werd geëerd als geschenk van een Muze. Voor zover ik weet uit eigen
ondervinding ontstaat die vereenzelviging langs louter lichamelijke, zintuiglijke weg
zonder enige bovennatuurlijke tussenkomst. Zij kan verkregen worden op elk uur
van de dag, en artificiële middelen zijn onnodig, eerder hinderlijk dan bevorderlijk.
Wanneer zij geheel uit eigen kracht geschiedt, is zij niet vermoeiend, maar
integendeel, vitaliserend, ook voor de toeschouwer, of hoorder. Er zijn zeer weinig
dirigenten die hun kunst beoefenen op deze basis van directe aanschouwing en
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verbinding, hoewel ze analyseerbaar is en methodisch zou kunnen worden
onderwezen.
De tweede soort gaat uit van een intellectuele voorstelling der beweegredenen van
de muziek welke een dirigent te vertolken heeft. Als die voorstelling compleet kon
zijn zou zij het intuïtieve, associatieve begrip ongetwijfeld evenaren. Maar wegens
de ontelbaarheid der oorzaken en gevolgen waarvan zelfs een eenvoudige partituur
de schriftelijke resultante is, kan een intellectuele bevatting nimmer volledig zijn.
Wegens de overstelpende veelvuldigheid en veelvormigheid der ingezette factoren
zal een verstandelijke kennisneming zich noodzakelijkerwijze moeten beperken tot
een schematische aanduiding der voornaamste lijnen van een verloop, die hier en
daar min of meer kunnen worden uitgewerkt, maar nochtans altijd schema zullen
blijven. Het detail en de nuance zijn bij zulk een opname niet afwezig, doch, omdat
de dirigent een keuze moet doen, worden zij partieel en krijgen een karakter van
discontinuïteit, wat ze opzettelijk maakt, berekend, voorzienbaar en dikwijls
gemaniëreerd, nadrukkelijk. Wijl echter ook de gedeeltelijke doorvorsing ener muziek
niet geschieden kan zonder te voeren tot zekere innerlijke hoogspanningen, emaneert
van zulke vertolkingen een bedrijvigheid die de schijn heeft van levend enthousiasme
zonder waarlijk meer te zijn dan een fictie daarvan en een voorbedachte, meestal
uniforme nabootsing. De dirigenten dezer klasse, die de inspiratie, de roes der ‘Muze’
bijna bedrieglijk hebben leren imiteren, is heden ten dage buitengewoon talrijk.
De derde soort werd nagenoeg overal door hen verdrongen. Zij bestond uit dikwijls
consciëntieuze vaklieden, de ‘kapelmeester’ van eertijds, die zich bepaalden tot een
zakelijke verklanking van de notentekens welke de componist hun voorlegde, en een
louter technische appreciatie en behandeling van het orkestrale apparaat. Waren zij
zo dor en vlak als wij ons tegenwoordig verbeelden? Ook met niets dan goede wil
is de perfectie bereikbaar. Maar zij zijn uitgestorven en wij kunnen hun waarde
waarop ettelijke generaties van componisten en hoorders gesteund hebben, niet meer
controleren.
Guido Cantelli, de protégé van Toscanini en zijn opvolger als dirigent van het orkest
der Milanese Scala, moet gerangschikt worden onder de tweede soort. Nog geen
halve minuut was hij bezig met La Gazza Ladra, of men had de zekerheid dat hij
behoort tot de categorie der intellectuelen, langs wie alle passies der wereld afglijden
zonder merkbare warmte te ontwikkelen. Wij beseften ook terstond dat wij hem
hadden in te delen bij het ras der energieken, der heldhaftigen, der mannen van de
daad. Wie om te beginnen een luchtig, fleurig marsje van Rossini heroïseert met
gebulder van het zwaarst geschut, kan geen millimeter meer afwijken van de betreden
baan. De verhoudingen tussen luid en zacht bleken grondig ontwricht. Het hele
bouwsel hing uit zijn lood. En wanneer de vraag rijst, wat begrijpt deze Italiaan nog
van de dartele en vurige Rossini? zal onontkomelijk haar correlatief volgen: Wat
begrijpt hij van Beethovens Vijfde, van Debussy's La Mer, van de ganse muziek?
Zonderling. De noten waren op hun plaats. Want het orkest der Scala, hoewel
bijgevuld met overtollige figuratie, is een handzaam ensemble. De sonoriteit, ofschoon
aangedikt met menige verdubbeling, is van waardeerbare kwaliteit. Maar het een en
het ander klinkt aanhoudend alsof de klank steeds uit dezelfde hoek komt en van
dezelfde afstand en met hetzelfde accent. Er ontbreekt een dimensie. Alles schijnt
plat. Hoe zou het mogelijk zijn dat het niet zo is, denkt men ten slotte, wanneer men
Cantelli hetzelfde gebaar van de gebalde vuist, met of zonder uitgestoken wijsvinger,
heeft zien gebruiken om een joelend gedruis te mimeren van Rossini, het vervaarlijk
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kloppende ‘noodlot’ van Beethoven, en het beukend golfgeklots van Debussy, in
dezelfde pose van een boksende of wagenmennende athleet? Die vuist wordt slechts
afgewisseld door een zalvende, zegenende hand, of door vingeren, welke confetti
lijken te strooien. Dat is niet genoeg om de expressies te typeren van drie dusdanig
uiteenlopende componisten, en het is tevens te veel. Elke verschillende expressie
eist een verschillende mimiek. Het wordt warempel tijd, dat dirigenten die absoluut
willen mimeren zich van deze psychologische evidentie vergewissen, en hun
illustrerende gesticulaties of wel uitbreiden en aanpassen, ofwel afschaffen. Cantelli
is nog jong: 35 jaar. Hij heeft een solide, technische ondergrond. Wat zou hem kunnen
beletten, met zijn intellect, om elke muziek te doorzoeken tot haar wezenheid? Niets.
Van Georgio Frederico Ghedini, geboren in 1892 Cuneo (Piemonte),
conservatorium-directeur te Milaan, en bij ons onbekend, had hij een compositie
meegebracht (Pezzo concertante voor twee violen, altviool en orkest) welke bijna
demonstratief getuigde, dat ook in het land van Casella, Dallapiccola en overige
modernisten, het muzikale criterium ter zijde wordt geschoven wanneer een vermaard
ensemble op reis trekt als representant van de hoofdtrekken en grondtonen ener natie.
In Italië vergelijkt men Ghedini met Bartók (die tegenwoordig overal wordt
bijgesleept) omdat Bartók zich bediende van folklore en Ghedini zijn componeertrant
aansloot bij de meesters der Italiaanse renaissance. Ieder lost zijn moeilijkheden op
zoals hij kan, en ik zou geen bezwaar hebben tegen die parallel, wanneer de uitslag
ook maar enigszins vergelijkbaar was. Ghedini namelijk haalt uit zijn theorie een
rhetorische en zoetelijk pastorale, langzaam voortschrijdende, bleke en saaie
compositie, naast welke het noemen van Bartók slechts gequalificeerd kan worden
als belachelijk.
Maar wanneer ik lijdelijk moet beleven dat Van Beinum de Hollandse componisten
het affront aandoet om met het Concertgebouworkest bij onze buren (Vlamingen en
Walen) een tournee te gaan maken zonder een enkele Hollandse partituur in zijn
bagage mee te nemen (hij is daarvoor in Brussel terecht gestraft met een lege zaal),
dan kan ik toch niet laten om bewondering te voelen voor Cantelli en zijn Italianen,
die de moed en de kracht hebben om zelfs met werken van geringe betekenis respect
te tonen en te vragen voor de kunst van hun land. Dat is vruchtbaarder en flinker dan
de openbare kaakslagen die hier worden uitgedeeld bij ons, en die wij goedsmoeds
moeten dulden.
Met voldoening constateerde ik dat Szymon Goldberg, dirigent van Het Nederlands
Kamerorkest, hard werkt en serieus vooruitgaat. Hij heeft enkele hinderlijke
hebbelijkheden (b.v. het regelmatig heen en weer schudden van het hoofd) afgelegd
en gewonnen aan precisie.
Bij het Andante molto uit een dubbelconcert van Vivaldi kreeg ik voor de eerste
keer van Goldberg een muzikale emotie. Het thema werd sprekend genoeg aangeheven
om te geraken als in een visioen. Ik zag opeens die hemelse, breedgewelfde, van
verrukking en verliefde adoratie bijna stilstaande cantilene, geboren worden. Met
een opgetogen hart vroeg ik me af, waar dit type van bovenaardse melodie vandaan
kwam. Ik zocht naar analogieën onder de wonderen der andere kunsten en vond ze
niet. De mensen hadden dat diviene gezang opgevangen uit het onbekende.
Ook het fiere, positieve met de deur in huis vallen der allegro's lukte prachtig.
Maar de clavecimbel was wederom onhistorisch, en onhoorbaar, geplaatst op het
achterplan, wat twijfel wekt omtrent de degelijkheid van Goldbergs musicologische
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kennis. ‘Die vier Temperamente’ van Hindemith, dat in kleine bezetting veel beter
overeenstemt met de inhoud en met het bestek, werd voortreffelijk uitgevoerd, op
enkele onduidelijkheden na. De compositie heeft weinig diepgang en geen overtuigend
verband met haar onderwerp, maar men luistert gezellig geïnteresseerd, ook naar de
virtuoze piano-partij, zoals Fleisher ze speelde.
Er zouden maatregelen genomen moeten worden om te beletten dat Het Brabants
Orkest dient als oefenschool voor de overige orkesten van ons land. Een minimum
stabiliteit van drie jaar is onontbeerlijk voor de goede functionnering van een
ensemble. Het is onredelijk om de dirigent Hein Jordans te veroordelen tot een
sisyphus-arbeid, die elke herfst opnieuw begint.
Deze absurde omstandigheid maakte het verschijnen van Het Brabants Orkest in
de aanvang van het seizoen en met verschillende nog niet geacclimatiseerde
nieuwelingen praematuur, en niet enkel op het Amsterdamse podium, doch, wat de
eerste symphonie van Beethoven betreft, overal. Zelfs de begeleiding van Paganini's
eerste concert (solist Krebbers) leed onder die dwaze handicap. Het best slaagde,
ofschoon lang niet smetteloos, de ‘Balletsuite voor klein orkest’ van Diepenbrock,
een drietal charmante, persoonlijk geïnstrumenteerde ‘petits riens’, welke Reeser
met delicaat overleg samenstelde uit fragmenten van De Vogels en Faust.
Ondertussen zal Het Brabants Orkest nog een ruime poos alleen in werken als Háry
Janos van Kodály, die met de grote borstel geschilderd zijn en weinig nuancering
vergen, de indruk kunnen geven van een geordend organisme. Hierom worde zijn
zaak dringend aanbevolen bij een der instellingen die zorgvuldig waken over het
welzijn van de muziek.

Beethoven en zijn neef
Op het terrein der muziek gebeurde er deze week niets wat in belang de kennismaking
nabijkomt met de psychoanalytische studie van Editha en Richard Sterba over
Beethoven and his nephew. Ik las het boek in de Franse vertaling van J. Rosenthal,
die kort geleden verscheen bij Corréa onder de titel Beethoven et sa famille.
In de beelden-galerij waarmee iedereen rondgaat, hebben zij altijd naast elkaar
gestaan, de meer dan half-goddelijke componist en zijn jonge neef. Het vroege
overlijden van een broer, in 1815, had de muzikale titan, die toen 45 was en
ongetrouwd, en doof, belast met de opvoeding van een negenjarig kind dat een nagel
zou worden aan zijn doodskist. Vanaf Anton Schindler, Beethovens factotum en
eerste biograaf, tot aan Romain Rolland, de beroemdste onder de verheerlijkers van
de ongelukkige meester der tonen, wist niemand goed welke de ergste ramp was
waarmee deze heldhaftige mens, de zanger der vreugde, door de furiën werd beladen,
zijn oorkwaal, zijn dienstboden, of zijn neef Karl. Hij is afgeschilderd als een knaap
die nooit heeft willen deugen, als een monster van ondankbaarheid, als een verlopen
sujet, als een bedrieger, als een beul van de weldoener wiens hart hij gebroken en
wiens einde hij verhaast heeft.
Dat is allemaal onwaar. Dat is allemaal laster. Dat zijn allemaal verzinsels en faliekant
verkeerde uitleggingen van levensbeschrijvers die hun model Beethoven geïdealiseerd
hebben en de feiten verkracht om de persoon Beethoven in overeenstemming te
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brengen met zijn muziek, welker glorie schade had kunnen lijden door sommige
raadselachtige gedragingen van haar auteur.
Schrik niet. De kleine Karl, in weerwil van slechte ouderlijke invloeden, was een
goede, volgzame, geduldige jongen. Ondanks onophoudelijke innerlijke
verscheurdheden waarmee hij geplaagd werd, maakte hij uitstekende studies en kreeg
zeer behoorlijke rapporten. Hij speelde voortreffelijk piano. Hij was 17 jaar toen hij
op de Universiteit kwam als student in de philologie. Daarna op het Polytechnicum.
Hij beging geen enkele noemenswaardige buitensporigheid, geen enkele loszinnigheid.
Al zijn (schriftelijke) uitlatingen bewijzen een verwonderlijke rijpheid van geest,
een diepe ernst, een zeldzame evenwichtigheid, een gestaalde zelfbeheersing. Tot
een uiterste gedreven door Beethoven, die hem onrechtvaardig verdenkt van dertig
gulden verduisterd te hebben, schiet hij zich een kogel in het hoofd. Na zijn genezing
wordt hij een correct officier. Hij trouwt in 1832, is een onberispelijk echtgenoot en
voorbeeldig vader van vijf kinderen. In 1858 sterft hij, 52 jaar oud. De psychische,
en soms lichamelijke letsels die hem vanaf zijn prille jeugd door Beethoven zijn
aangedaan, hebben niet het geringste merkbaar spoor van trauma of ressentiment in
hem achtergelaten. Hij heeft zich nooit tegen de beschuldigingen van Beethovens
biografen verdedigd. Zijn kinderen (vier meisjes en een jongen) hebben een
rehabilitatie beproefd maar zonder effect.
Een instinctieve schroom om de nimbus te vertroebelen welke zijn muziek uitstraalde,
blinde en onbeperkte aanvaarding van de mens Beethoven zoals hij was, vrees voor
de naakte waarheid, misschien ook onhandigheid in psychologische complicaties
lagen bij de tijdgenoten aan de oorsprong dezer dwaling. Zij hebben haar gezien; zij
konden niet ontkennen wat hun ogen zagen. Van de 400 conversatie-schriften welke
de dove componist gebruikte bij dagelijkse gesprekken, heeft Schindler, die na
Beethovens dood zijn rommelige boedel ordende, eigenmachtig 264 bundels
vernietigd. Wat er overbleef van de instructieve documenten was genoeg om de latere
historici in te lichten. Zij hebben ze inderdaad gelezen. Men beweert dat ze Alexander
Wheelock Thayer, auteur van de monumentaalste der Beethoven-biografieën, ziek
maakten en dat hij niet verder kon, toen hij ontdekte hoe averechts zijn held en diens
panegyristen gehandeld hadden. Maar noch Thayer noch diens opvolgers durfden
uit de onthullingen welke de gespaarde papieren en een menigte andere getuigenissen
bevatten, de onontkomelijke consequenties trekken. Zelfs niet de wetenschappelijk
gedisciplineerde Romain Rolland. Zij wisten geen raad met feiten die hen dwongen
tot een complete revisie van al hun standpunten en gezichtshoeken. Bij de musicologen
is de psychologie in haar eenvoudigste vorm (laat staan dus de psychoanalyse) nog
terra incognita, een onbetreden gebied.
Doch deze kant van het geval is van minder gewicht dan de vraag hoe Beethoven,
auteur van de edelmoedigste aller muzieken, voorstander van de moreelste principen,
ertoe kwam een ‘monster’ te worden en een ‘beul’.
Hoe ongelofelijk ook, die wending resulteert natuurlijkerwijze uit zijn karakter, dat
zich voor het eerst duidelijk aftekent bij de dood der moeder, een lieve, afgesloofde
droevige vrouw. Hij is dan 16 jaar. Zijn vader, gepensionneerd hofmusicus, is een
dronkaard die het geld verdrinkt waarvan het gezin moet leven. De knaap neemt
onverwijld het heft in handen en richt tot zijn vorst het verzoek, dat wordt ingewilligd,
om het pensioen voortaan persoonlijk te innen. Hij heeft met de twee broertjes, Karl
en Johann die 4 en 6 jaar jonger zijn, de vader menigmaal naar huis getroond, als hij
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beschonken en bespot door de straten waggelt. Geen aarzeling bij de imperieuze
Ludwig, zodra hij een kans krijgt om in te grijpen. Hij plaatst de vader onder zijn
curatele. Hij wordt vader en moeder tegelijk. Hij herstelt de orde in zijn kleine kring.
Wanneer hij drie jaar later verhuist van Bonn naar Wenen, om zijn studies bij
Haydn te voltooien, neemt hij de twee broertjes mee, want hij wil niet dat zij
verongelukken, en hij zal zijn vader eenzaam laten sterven. Hij heeft dan reeds zoveel
zelfverzekerdheid dat Haydn hem de bijnaam geeft van ‘de Grote Mogol’. Omdat
hij de armoede gekend heeft en haar altijd zal blijven duchten, is hij in geldzaken
niet kieskeurig, niet netjes soms, en steeds inhalerig, maar overigens bereddert hij
zijn broers volgens de strengste beginselen, waarvan hij nooit de geringste afwijking
zal dulden. Dat gaat niet zonder onophoudelijke en heftige ruzies. Men vecht met de
vuist onder elkaar. Wanneer Karl, die zijn manager is geweest en daarna ambtenaar
wordt van de Keizerlijke Schatkist, trouwt met Johanna Reiss, de dochter van een
rijk behanger, verzet Ludwig zich tegen dat huwelijk met hand en tand. Hij heeft
daarin geen ongelijk, want Johanna ontpopt zich als een betreurenswaardige
huisvrouw, die op aanklacht van haar man veroordeeld wordt tot een maand
gevangenisstraf wegens diefstal uit gemeenschappelijk bezit. Wanneer Johann, die
apotheker is en millionnair zal worden als leverancier van het Oostenrijkse leger,
een liaison blijkt te hebben met een dame (die zich later nog erger zal misdragen)
brengt Ludwig alle kerkelijke en wereldlijke autoriteiten in beroering om hem te
dwingen tot een breuk of tot een wettige verbintenis. Ook bij deze gelegenheid raken
de broers slaags. En al ligt Ludwig bij zulke knokpartijen niet zelden onder, dat
weerhoudt hem nooit om opnieuw te beginnen waar hij het nodig vindt. Met dezelfde
driftigheid keert hij zich tegen zijn aristocratische beschermers zodra zij iets doen
wat hij niet in de haak acht. Tegen het Oostenrijkse gouvernement. Tegen de Weense
mentaliteit en corruptie. Tegen zijn dienstboden. Tegen zijn vrienden. Tegen zijn
uitgevers. Tegen dirigenten. Tegen de vrouwen waarschijnlijk, die hij had willen
beminnen, maar met volstrekte wederzijdse trouw. Tegen zichzelf. Alleen zijn leerling
Aartshertog-Kardinaal Rudolf, ofschoon hij dat les-geven verfoeide, maakt op die
terechtwijzende bejegeningen een uitzondering. Rudolf verdient ze wellicht niet.
Maar door gebrek aan informaties omtrent deze merkwaardige persoon weten wij
daarvan niets en het zou de moeite waard zijn om dit uit te vorsen en te kunnen
oordelen tot hoeverre Beethoven, de intransigente, een moeilijke leefregel heeft
doorgevoerd.
Hij was tyran, hij was tegelijk rebel, en zijn componeer-methode hing ten nauwste
samen met een despotische en tevens opstandige inborst. Een onverbiddelijk instinct
had hem gaandeweg geformeerd tot de integraalste van alle mensen die ooit
verschenen in de kunst. Hij was de meest onbezonnene van alle roekelozen die zich
weerloos overlaten aan de bewoner van het lichaam, die de concretisering gebiedt
ener gewaarwording, ener gedachte. Hij was de meest verslaafde aan deze daemon,
de meest onderworpene. Langzaamaan werd hij ook de meest ongeremde. Ongeremder
dan de felste of zachtste dieren van het woud, die beide zich hebben te schikken in
voortdurende compromissen. Hoe ongeremder hij werd, hoe meer weerstand hij
ontmoette, in zichzelf en om zich heen. Het deerde hem stellig, maar aan capituleren
kon hij niet eens denken. Een hersenschim, een gedaante van muziek zat hem dag
en nacht achterna en joeg hem voort. Te midden dezer onafgebroken werveling van
onbeheersbare geestelijke impulsen was hij en bleef hij de meest redelijke. Hij was
de eerste onder de componisten die een inval, een ‘inspiratie’ niet aannam voor
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gangbare munt maar haar onderwierp aan een onderzoek van het critisch verstand,
en haar verbeterde, versterkte, voltooide volgens de hardste wetten welke het intellect
kan stellen aan de psyche.
Deze excessieve mens, die zichzelf niet kennen kan omdat hij zonder precedent
is, weergaloos mengsel van innige tederheid en woeste kracht, beiden ongeteugeld,
deze fanaticus van de kalokagathia, het oude ideaal van het ware, goede en schone,
acht zich verplicht tot de opvoeding van een kind dat hij onttrekken wil aan de invloed
van een moeder (Johanna) die hij terecht wantrouwt, en die hem zijn voogdijschap
koppig betwist. Hij komt juist uit de ongeëvenaard creatieve periode (1806-1813)
waarin alle grote werken ontstonden van de vierde tot en met de achtste symphonie.
Hij vermoedt een nieuwe horizon in zichzelf, een nieuwe dageraad, en tast hem af,
onrustig speurend in het nog donkere binnenste. Zijn doofheid verergert. Zijn gestel
vertoont slijtage. Hij is altijd kwetsbaar geweest. Hij heeft altijd moeten kwetsen,
met de beste bedoelingen, en elke wonde die hij toebracht wondde weer hemzelf.
Hij heeft ook altijd de enige moeten zijn, de enige in het domein der klanken, de
enige in de ogen van een vriend, de enige in het hart van een vrouw, de enige ook in
dat kinderhart, waarmee hij slechts schriftelijk, of schreeuwend, kan spreken.
Een vervaarlijker samenloop van omstandigheden is nauwelijks denkbaar. In plaats
van de sereniteit, de kalmte te vinden, naar welke hij steeds getracht heeft raakt hij
verward in miserabel geroddel, in langdurige processen, in eindeloos krakeel en
gemier, achterdocht en argwaan, in jaloezie, in gekonkel, in aanhoudende wankelingen
tussen zacht en hard, en steeds op de rand van de depressie, de inzinking, de
definitieve schok. Zonder twijfel heeft hij, de dove, ontelbare malen gefaald. Maar
zou het anders gekund hebben? Zonder twijfel was hij in de absoluutheid zijner
exigentie een monster en een beul. Zonder twijfel had het bereikte resultaat, dat
aannemelijk was, behaald kunnen worden met minder wederzijdse foltering. Maar
de vaderlijke en moederlijke liefde, welke Beethoven voelde voor de jongen, heeft
er niet onder geleden. Evenmin zijn muziek. Tijdens de periode van Karl ontstonden
de grote sonaten, de Negende Symphonie, de Missa Solemnis, de laatste kwartetten,
alle geboren uit de smart, gemoduleerd in vreugde, van het afscheid dat hij
onafwendbaar wist en waardoor hij ten slotte stierf.
Wie het boek leest van Editha en Richard Sterba (deerniswekkend en ontstellend als
een roman van Dostojefsky) zal bemerken dat mijn kijk op Beethoven tot een
interpretatie leidt welke met hun commentaren verschilt. Zij werpen te veel de schuld
op Beethoven, en er is in deze verhouding geen schuld. Zij beperken hun eenzijdig
freudiaanse analyse tot het affectieve leven van de mens. Zij strekken ze niet uit tot
het spirituele domein, waarvoor en waarin hij geleefd heeft. Daar is de jonge Karl
onmisbaar geweest. Maar het mechanisme van die onmisbaarheid kan bij de huidige
stand der psychologie en der musicologie vermoedelijk nog niet worden
gedemonstreerd.

Ouverture
De muziek zal ook dit seizoen op de avonden van Woensdag en Donderdag wederom
tweemaal een menigte bijeenbrengen van meer dan twee-en-twintig-honderd zielen,
zoals men vroeger zei, in de uitverkochte zaal van het Concertgebouw, ofschoon de
prijzen der plaatsen verhoogd zijn.
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Het deed plezier al die mensen te zien en te horen. Hun kalm gedruis, op een
ondertoon van ietwat feestelijke welgemoedheid, maakte een harmonisch accoord
met het stemmend orkest, prettig om naar te luisteren. Hun stilte, daarna, was warm
en levend als die van een grote tuin met al zijn verzwegen gerucht tussen het
geboomte. Ik kreeg een indruk van milde zonnigheid, hoewel wij kwamen uit een
gure, plensende regen. Van Beinum werd vriendschappelijk verwelkomd. Men zou
als componist die een stuk opzet, zijn gading kunnen vinden in zulk een sfeer van
popelende goedgezindheid; haar niet verstoren; haar uitgangspunt variërend belichten
en benutten tot doel in de zoveelste macht. Op deze manier rekenden de meesters
van eertijds, die maatschappelijk componeerden.
Het concert begon met de Vierde Symphonie van Hendrik Andriessen. Zij is verleden
jaar geschreven in opdracht van de Johan Wagenaar Stichting voor het gouden
jubileum van het Residentie-Orkest, en beleefde haar Amsterdamse première.
Ik lees nooit van te voren de explicaties waarmee het programma ons afscheept,
omdat ze altoos ofwel bekrompen technisch zijn, ofwel met een paar historische
algemeenheden de lezer in het riet sturen. Zo merkte ik eerst een tamelijk somber,
tamelijk krampachtig thema, dat ernstig en zwaar op me afkomt. Het heeft geen
onvoorziene wendingen. Het heeft dus een pregnante physionomie, welke zich direct
inprent. Bijna onmiddellijk dacht ik: dat zal niet gemakkelijk getransformeerd kunnen
worden. Kort daarop volgt een allegro. Onverwachts. Maar toch zonder
overrompeling. Zonder geheim. Even heb ik tijd nodig om mij te verkennen. Dan
ontwaar ik te midden der min of meer gewijzigde schablonische formules van een
allegro, zoals die door elk muzikaal geheugen rondzwerven, de trekken van het thema
der langzame inleiding. Zij zijn verkleind, vergroot, omgekeerd, achterstevoren,
ondersteboven, gedeeltelijk of compleet, en aanstonds herkenbaar. Soms vertraagt
het tempo, soms versnelt het, met een bruuskheid waarvan ik de reden niet vat.
Af en toe duikt het thema op tussen curieuze, frappante sonoriteiten. Nergens
echter tekent een ander motief, of een andere melodie zich helder en plastisch genoeg
af om wisseling te brengen in het gebeuren. De halsstarrige activiteit van dit
overwoekerende element blijft voortgaan gedurende het Andante en de Finale. Allengs
degradeert het thema tot een dwangidee dat elke overige gedachte belet zich met
voldoende helderheid te definiëren. Het gevolg is dat de opmerkzaamheid van de
hoorder hoe langer hoe meer verslapt. Hij heeft het gevoel van te draaien rond
hetzelfde punt. Hij krijgt de indruk dat het tweede en derde deel met minder zorg,
met minder inspanning geschreven zijn dan het eerste. Die waarneming is niet juist.
Geen ogenblik verzwakt de intellectuele waakzaamheid van de componist. Alles wat
gerekend wordt tot de categorie der techniek is van uitmuntende kwaliteit. Maar
Andriessen liep klem. Waarom? Omdat de methode der monothematische constructie
welke hij koos het gevaarlijkste is van alle systemen. Het wordt in Holland veel
gebezigd. Misschien omdat het de compositorische fantasie veredelt en legitimeert
door een vrijelijk aanvaarde eis van logische noodzakelijkheid. Misschien omdat het
de verbeelding bindt, het handwerk tegelijk boeiend maakt en toch vergemakkelijkt.
Ik weet het niet. Maar dit is allemaal theorie en wellicht waan. In de practijk is de
monothematische methode enkel bruikbaar op voorwaarde dat de auteur beschikt
over een onuitputtelijke voorraad melodische substantie om de eenvormigheid ermee
te compenseren, te activeren. Wanneer dit tegenwicht ontbreekt, raakt hij genadeloos
aan de grond.
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Nochtans, na de symphonie van Andriessen schenen mij Rachmaninows Rhapsodie
op een thema van Paganini, gespeeld door Rubinstein, en zelfs de Ballade in g klein
van Chopin (gegeven als extra) vulgaire klinkklank, romantisch pathetisch gedoe
van minderwaardig allooi, dat intellectualiter nauwelijks kon worden gebillijkt. Dit
viel niet te wijten aan gehoorsbedrog. Neen, de gezichtshoek van Andriessen, hoewel
zijn symphonie mij voor dood liet liggen, reikt wijder, is zuiverder ingesteld op de
permanente wezenlijkheden van de muziek. En ook na de pauze, bij Strawinsky's
Sacre du Printemps, moest ik mij geweld opleggen om dit fameuze stuk niet te
veroordelen als banaal en slordig maaksel van een mystificateur, die zijn roem dankt
aan illusionisten.
Wat is Le Sacre eigenlijk meer dan een aaneenrijging van krappe fragmentjes,
welke het beetje trillingsvermogen en het geringe golfbereik dat zij uitzenden, ontlenen
aan eindeloze herhaling? Wat is Le Sacre, compositorisch beschouwd, eigenlijk meer
dan een rij brutaal ingestampte, mechanistische schok-effecten, die niet verder roeren
dan de opperhuid? Wat is er, bij nuchtere analyse, eigenlijk van Strawinsky in Le
Sacre? Niets, behalve het aplomb waarmee die folklore en die echo's van creatieve
voorgangers worden geëxploiteerd. Dat is geen kunst. Dat is handigheid en affairisme.
Het heeft me niet verwonderd, toen hij zijn autobiografie schreef, en toen hij
argumenten nodig had om de non-expressieve muziek te wettigen, tot welke hij
voortaan enkel bij machte was, daarin te lezen dat hij zich de gevoelens niet meer
kon herinneren die hem bewogen terwijl hij Le Sacre schreef. Wie vergeet ooit
gevoelens welke hij werkelijk gehad heeft? Niemand, want physiologisch is dat
onmogelijk, tenzij de hersen-mechaniek defect raakt. De verklaring is eenvoudiger:
Strawinsky heeft die gevoelens nimmer gehad. Hij simuleerde ze, fingeerde ze. Zij
waren auto-suggestie, de voornaamste drijfkracht van allen die niet authentiek zijn,
niet vier-en-twintig karaat, duizend-duizend fijn.
Een kwart-eeuw geleden heb ik reeds het lek gesignaleerd van Le Sacre en het bedrog
der non-expressieve muziek, welke het hele muzikale apparaat en alle deugdelijkheden
der menselijke natuur verlaagt tot de rang van een los-lopende, niets-producerende
machine, die, tussen haakjes, niet bestaat, want zelfs een los-lopende machine zal
enige warmte ontwikkelen. En ik had over die kwestie der machteloosheid van alle
muziek wel gaarne een polemiek ontketend, zo mogelijk op schaal van de aardbol.
Het is mij niet gelukt, helaas. Noch bij ons, noch in het buitenland houden de
componisten en hun schrijvende supporters van nuttige, ter zake dienende discussies.
Daarom zitten we vandaag tot over de oren in de zwartste confusie, met de
gemakkelijkste van alle theorieën: muziek die niets meer uitdrukt omdat ze niets
meer te zeggen heeft.
Tot welke anti-climaxen en depressieve invloeden deze doctrine leidt kan men
constateren wanneer Le Sacre ‘objectief’ gedirigeerd wordt, zoals Van Beinum
ditmaal deed, niets dan de noten, ontbloot van de ganse dramatisch, psychologische
inhoud die Le Sacre had als ballet. Zelfs de syncopen verwaterd, exact, en zonder
spanning, zonder veerkracht. Men staat dan onthutst tegenover de leegheid, de
onbeduidendheid, de zwakzinnigheid, de verveling van het compositorisch procédé.
Voor dit staaltje van depersonalisering kan de dirigent zich beroepen op de eigen
instructies van Strawinsky. Ongelukkig genoeg. Ik hoop maar dat Van Beinum deze
lepe leer van de gevoelloze, ontmenselijkte muziek niet toepast op de waarachtige
componisten, want in zulk een richting (der faciliteit) zou ik hem niet willen volgen.
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De serie der Zondagmiddag-concerten is even brillant aangevangen met een
herdenking van Mozart, geboren 27 Jan. 1756, wiens tweede eeuwfeest wij zullen
vieren. Op de g-klein symphonie (vaak uitgevoerd) was een beetje gewerkt, doch
onvoldoende. Instrumentaal bezien is zo'n reproductie natuurlijk uitstekend. Muzikaal
bekeken kleeft zij nog van alle kanten aan een tot routine ontaarde traditie. Men zou
eens moeten beginnen met elk sforzato te melodiseren, d.w.z. te ontdoen van zijn
grof en altijd gelijkvormig accent. Men zou eens moeten proberen om het metrum
minder te onderstrepen, het rhythme te bevrijden uit de sleur, minder te hakken. Dat
zou de eerste stap zijn tot een benadering van het psychologisch klimaat. In het
feestelijke c-groot Piano-concert van 1786 (zeer zelden uitgevoerd) was Hans
Henkemans de bijna ideale solist, 999-duizend fijn, wat haast onbereikbaar is. De
orkestrale begeleiding echter had in menig onderdeel genuanceerder kunnen zijn.
Een werk als Vesperae solennes de confessore (Plechtige vespers voor een Belijder)
uit 1780 kan slechts archeologisch worden gewaardeerd. Het is kerkmuziek van de
conventioneelste soort. Tussen de tekst (vijf psalmen plus de Magnificat) en de
muzikale verklanking bestaat niet het flauwste verband. Dat draaft maar voort, halje
travalje, op recepten uit de oude school, in de opgeruimdste stemming. Hier is ze,
de non-expressieve muziek! Doch Mozart had een excuus: Ongeveer alles wat hij
voor de Kerk schreef onder de livrei van zijn heer, de aartsbisschop van Salzburg,
componeerde hij tegen zijn meug, virtuoos en plichtmatig. Hij snakte er naar om
daaruit weg te komen. Hij ontvluchtte dat milieu in 1781, wat hem (het genie dat
alles kon!) werd ingepeperd door hem te Wenen zes jaar lang zonder betrekking te
laten, als een onbevoegde. Wanneer de schimmen zich nog interesseren voor artistieke
aangelegenheden, zal hij er weinig aardigheid aan gevonden hebben om deze Vesperae
uit de kast te zien halen, hoewel ze voor de dirigent, voor de vertolkers en de
luisteraars van een leien dakje gaan.
Omdat het altijd mijn zorg is geweest de belangen van de hoorder te bevorderen, nog
dit tot coda en slot.
Een lezer maakt mij er op attent dat de folders waarmee Szymon Goldberg
intekenaars heeft geworven voor de drie concerten van het Ned. Kamerorkest, een
aantal beloften bevatten, die niet werden ingelost. Bij aflevering van de gekochte en
betaalde koopwaar ontbraken twee symphonieën, een divertimento, met nog enkele
kleinigheden, die slechts zeer gedeeltelijk en zonder kennisgeving zijn vervangen
na het sluiten der transactie. Mijn lezer acht die sans-gêne niet minder belangrijk dan
mijn opmerking over het kopschudden van de dirigent.
Ik ben dat met hem eens. In de handelswereld zou een dergelijke ongegeneerdheid,
wanneer ze niet vergoed werd, de dader voeren naar de rechtbank. Doch een criticus
betaalt zijn plaats niet en heeft dus geen gronden om te reclameren, ook al zou hij
zich benadeeld weten.
Maar hoe staat dat met de mensen die men noemt publiek? Is er een wet voor
gevallen als het onderhavige? Heeft iemand lust in een proces? Het zou vermakelijk
zijn, en de concertgevers manen tot behoedzaamheid.

Cosi fan tutte
Sinds jaar en dag peinst men tevergeefs over het middel om van Cosi fan tutte een
aannemelijke opera te maken.
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De moeilijkheid zit niet in de muziek, niet in de tekst, maar in het onderwerp zelf
van het stuk: Twee bevriende minnaars gaan een weddenschap aan met een
gedesillusionneerde scepticus die beweert dat alle vrouwen trouweloze wezens zijn.
Om het tegendeel te bewijzen zullen beiden in een vermomming proberen de geliefde
te verleiden van de ander. Verkleed als Moorse officieren spelen zij hun rol te goed
en verliezen, de eerste wat vlugger dan de tweede, en tot hun groot verdriet, want
elk bemint vurig zijn eigen schat.
Omdat ieder mens (ook de cynicus) in het verborgenste hoekje van zichzelf aan
het geluk gelooft ener twee-eenheid, zien wij de onmogelijkheid daarvan niet graag
bewezen. Mozart, die zijn Constance ernstig per brief beknorde toen zij op een keer
haar losgeraakte kousenband had laten vastbinden door een vriend, Mozart in persoon
geloofde aan de twee-eenheid en wilde ze. Plato heeft dat instinct toegelicht met een
dichterlijke fabel. Vroeger, heel vroeger, waren wij allen androgyn, man-vrouw, en
volkomen gelukkig in deze kwasi-goddelijke staat. De jaloerse Zeus gunde ons dat
niet. Hij spleet ons doormidden. Sedertdien zoekt elkeen naar zijn ontbrekende helft
en zal niet rusten alvorens zij is teruggevonden.
Het doel dat de oude fabel voorspiegelt, wordt door de verliefden van Cosi fan tutte
bereikt in de finale, die zeer kort is, als het ware haastig opgeplakt, en het gordijn
valt te snel om de toeschouwer te overtuigen van het eind goed al goed.
Intussen hebben de twee minnaars geveinsd zich te vergiftigen onder de ogen
hunner aangebedenen, die zij in een valstrik lokken. Er komt een dokter bij te pas
en hij zingt sopraan, want het is niemand anders dan de vermomde kamenier der
beide meisjes, die de stervenden met een hocuspocus geneest. Een der Moren zal
nog dreigen zich aan zijn degen te rijgen. Per slot komt een notaris op de proppen
voor de ondertekening van een dubbel huwelijks-contract, en wederom zingt hij
sopraan, want het is nogmaals de perfide kamenier1) die haar meesteressen wil doen
struikelen.
Zou men zelfs omstreeks 1700, en te Napels waar de komedie speelt, ooit een
dokter en een notaris hebben gezien die sopraan zingen? Zouden jonge meisjes ooit
dom gansje en onnozel genoeg zijn geweest om daarin te tippelen? En wij dan, het
geacht publiek, die het complot vanaf de eerste scène kennen en de dikke touwen
bespeuren waaraan de poppen dansen?
Wij zijn dus allen in onverholen verstandhouding met de snaakse tekstdichter, met
de componist, met de zangers. Wij spelen wetend mede. Er wordt niets bewezen in
Cosi fan tutte, en Mozart is geen 'neinsager', gelijk de regisseur Friedrich Schramm
beweert, evenmin als de aperte 'jasager' Beethoven. Er wordt alleen getoond hoe iets
wat we onmogelijk wensen te oordelen, met een massa kunst- en vliegwerk bewezen
zou kunnen worden. Dan is er ook geen ‘Verwirrung der Gefühle’, zoals Schramm
in een omslachtig voorwoord de psychologische gesteltenis van het stuk begrijpt. Er
is slechts welbewuste alternering (wisseling) der gevoelens, die door de muziek wordt
uitgedrukt en door de vertolkers moet worden weergegeven.
Wanneer wij zo scherpzinnig kunnen zijn om aan te nemen dat aldus de opzet is
geweest van de auteurs (en veel vernuft is nergens nodig om dit te bemerken)
verdwijnen alle theoretische regieproblemen van Cosi fan tutte in het niet. Wij
behoeven dan enkel het libretto en de corresponderende muziek in te delen bij een
der drie verschillende categorieën van gevoel welke tijdens de voortdurend wisselende
1) DGA: kamenierster; correctie van MV.
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situaties tot uiting moeten worden gebracht. Er zijn ten eerste de passages waar de
spelers echt menen wat zij zeggen. Ten tweede de passages waar zij te doen hebben
alsof zij het echt menen. Ten derde de passages waar zij ronduit onecht en ongemeend
krijgen te doen. De speler zou deze nauwkeurig gescheiden intonaties inderdaad
kunnen verwarren. Maar dit juist mag hij niet.
De opgelegde taak is voor elk der zes hoofdrollen (de cynicus niet uitgezonderd)
ongehoord lastig, bepaaldelijk in onze tijd waar zó zelden een vertolker tot de
werkelijke uitdrukking van echt-gemeende gevoelens bekwaam is, in onze tijd waar
men doceert dat muziek geen enkel gevoel tot uitdrukking kan brengen. Van dirigent,
zangers en zangeressen vergt de opgelegde taak de uiterste innerlijke mobiliteit,
gelijk zij het hoogste meesterschap eiste van de componist. Mozart bezat dat
meesterschap. Hij kon diep-echt zijn, hij kon fingeren, simuleren, hij kon onwaar
zijn naar believen, en in alle vakken of graden van het gevoel even meesterlijk perfect.
Maar als de rangschikking in echt, halfecht en onecht alle theoretische problemen
opheft, zij verhonderdvoudigt de practische moeilijkheden voor de regisseur. Hij
moet ons leiden door een toverachtig labyrinth, dat in het verschiet ligt van Plato's
fabel, een soort midzomerdags-droomland, want het thema is ook Shakespeareaans.
Ons hart gloeit, met een waasje bevangenheid, maar het gloeit zodanig dat wij het
amper kunnen bedaren. Wij zijn op jacht naar een lieve gestalte, en hebben
onophoudelijk de verrukking in gedachte die ons wacht aan het einde van de doolhof.
Een verrukking, gemengd met een vleugje vertedering, die ontspringt uit onze
bevangenheid, omdat alles broos is en nooit helemaal zeker.
Wij amuseren ons, maar met die gloed der passie in ons bloed, en niet gelijk
dwazen, niet gelijk boerenkinkels. Ons sterven mag geen klucht worden, en de dokter
die ons herwekt moet geen nar lijken maar een soort van Puck, de notaris die ons
trouwt geen potsenmaker, geen malloot, maar een soort van Prospero. Alle humor
en schalksheid moet begoochelend licht van toets zijn, nergens opzichtig vergroofd
tot het burleske, want wij moeten de meisjes die wij willen vangen, niet voor idioot
laten staan. En overal de ondergrondse gloed van de verscholen Eros, met zijn
popeling, met zijn tinteling.
De muziek zegt dat vanaf de elegisch en gespannen kabbelende ouverture. Zij zegt
het bij de weddenschap; in het meeslepend mooie afscheidskwartet als de mannen
kwansuis ten oorlog trekken; in het heimelijk namijmerende trio van de meisjes en
de scepticus, met de gedempte violen; in de hemels stemmende duetten der meisjes;
in de gepassionneerde aria's, hoe verschillend ook van stijl en intonatie; in de
magnifieke sextetten, overstelpend van de gevleugeldste lyriek; in de aanminnige
aubade. De muziek zegt zelfs door haar wonderlijk berekende orkestratie dat Mozart
overal in Cosi fan tutte de geest gericht had op een verliefdheid die hij van de zijne
wilde maken tot de onze, door alle verwikkelingen heen.
Bij de keuze van een gezichtshoek die het onderwerp verwringt, leed de regie aan
een vooropgestelde en overdreven eenvormigheid welke er niet beter op wordt
wanneer men ze statisme of statisch noemt.
Gedurende de acht taferelen die het stuk telt, vond Schramm het onnodig de
omgeving ook maar eenmaal te wijzigen. Het is daar altijd heldere dag. De aarde
draait niet en de zon blijft op haar zelfde punt in het zenith, zonder enige schaduw.
Er is geen avond. Dat kan diepzinnig symbolisch bedoeld zijn, doch is meermalen
in krasse tegenspraak met de dichter (Lorenzo da Ponte) en de componist. Bovendien
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hield Schramm zijn hele décor in witte kleuren en krullende lijnen die op enkele
kleine verschikkingen na niet veranderen.
Ten langen leste gaat dat vermoeien en vervelen. De aubade had hij gestyleerd als
een serieuze, nette, stijve kooruitvoering. Er hadden best een paar muzikanten bij
gekund. En een ballètje. Van de scepticus had hij een stramme, grijzende, nergens
uit de plooi te halen Hagestolz en überlegen filosoof gemaakt, zonder een aasje zin
voor humor, een soort van geblaseerde, mondaine Mephisto, zwaar op de hand en
gewichtig. Ook dit is faliekant verkeerd.
Het was misschien eveneens de schuld van Schramm dat men voor de begeleiding
der secco-recitatieven een piano had genomen in plaats van de clavecymbel welke
Mozart voorschrijft. Er bestond nog geen piano omstreeks het jaar 1700. Daarenboven
vloekt een piano met de kleur van deze partituur.
Ten overvloede had hij de kamenier potsierlijk gecostumeerd en op de hinderlijkste
manier in het koddige getrokken, het parodistische, het ronduit mallotige, met een
volkomen gebrek aan finesse en nuancering. In het acteren der twee minnaars
schaadde of ergerde menige buitenissigheid die een verkeerd begrip verried, maar
alles behoeft niet te worden opgesomd.
Dat zijn veel fouten voor een enkele mise en scène van een gereputeerd regisseur,
die ze met wat nadenken over Da Ponte, over Mozart had kunnen vermijden. Wij
zouden dan een opvoering hebben gehad waaraan niets of zeer weinig viel te
verwijten, en tevens het bewijs dat Cosi fan tutte, zoals de auteurs hun stuk
ontwierpen, goed is, bewonderenswaardig geconstrueerd, zonder gebreken en zonder
problemen. Want het gehele vocale en instrumentale materiaal dat Schramm ten
dienste stond, was zeer uitstekend, dikwijls feilloos, en had de instructies van de
regisseur opgevolgd met een intelligente buigzaamheid. Er waren geen graden in de
muzikale voortreffelijkheid van Uta Graf en Cora Canne Meijer (de twee meisjes),
van Chris Scheffer en Paolo Gorin (haar minnaars), van Marilyn Tyler (de soubrette
die zich gewis niet caricaturiseerde voor haar plezier), van Guus Hoekman (de
cynische deus ex machina), van het koor, van het orkest (de zware solo's voor hoorn
waren uitmuntend) en van Alexander Krannhals, die dirigeerde met een souplesse,
een spontane exactheid en een intuïtie voor gevoelige schakeringen welke ik nog
niet bij hem waarnam en des te grager roem.
***
De drie Russen uit de Sowjet-Unie, die Dinsdagavond bij de Ned. Opera de
hoofdrollen kwamen vertolken van Eugen Onegin, hebben alle rangen van een
stampvolle schouwburg in een ommezien veroverd.
Zij verdienden deze unanieme triomf.
De bariton (Pawel Lisitsian) en de tenor (Iwan Boegajew), beiden jonge mannen
van rond de dertig, komen min of meer direct uit de school van Stanislawsky, die
als grondstelling leerde de identificatie van de acteur met zijn rol.
Het was de eerste keer dat ik deze stelregel consequent zag toegepast in de opera, ja
in de muziek. Lisitsian en Boegajew ‘spelen’ niet hun personage; tot in de miniemste
onderdelen van houding en gebaar z i j n zij hun personage. Als ware dubbelgangers,
necromantisch opgeroepen uit een verleden tijdperk. Zelfs wanneer zij komen danken
voor het applaus blijven zij hun personage. Daarbij prachtige stemmen en een
volmaakte techniek, op basis van zoetvloeiendheid en welluidendheid, ook in de
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kracht. Dat is de hogeschool der zangkunst, en de nieuwe stijl ener nieuwe generatie.
Ik ken in ‘het Westen’ slechts één musicus die enigszins met hen vergeleken kan
worden: Pierre Bernac.
De sopraan Lilia Lobánowa-Rogatsjówa komt uit een andere, meer conventionele
traditie, maar haar stem en haar zang behoren tot de klasse van het voortreffelijkste.
Vermeldenswaard en behartigenswaardig detail: Zelfs de kleermaker dezer Russen
is van de opperste kwaliteit. Niet zonder reden. In kunst is er geen enkele kleinigheid
die mag worden verwaarloosd.

Orkesten
Nauwelijks was Van Beinum terug bij het Concertgebouworkest, of hij ging weer
weg. Dat eventjes verschijnen om voor een poos te verdwijnen is natuurlijk geen
gezonde toestand. Met zo'n systeem van kiekeboe kan niets ondernomen worden van
enig belang en niets worden ontworpen op enigszins lange termijn. Niemand kan
daarmee serieus werk doen. Ook de remplaçanten kunnen niets anders leveren dan
losse arbeid. Wanneer dat een tijdje duurt zal het orkest zijn physionomie, zijn stijl
verliezen. Dat is onontkoombaar. Geen enkele tak van bedrijf zou zich dergelijke
onderbrekingen in de continuïteit der leiding kunnen permitteren zonder bedenkelijke
gevolgen. Het is voor beide partijen bedroevend als een criticus zulke evidente
waarheden aan het verstand moet brengen van een kunstenaar, die hij respecteert.
De artistieke baten van dit eerste korte intermezzo zijn niet helemaal nul geweest,
maar te gering. In de Achtste van Beethoven frappeerden enkele passages door een
juister opvatting dan de gebruikelijke, doch de verbeteringen bleven fragmentarisch
en waren niet doorgevoerd over de gehele lijn. Een Serenade van Mozart klonk
instrumentaal zeer uitmuntend, uiterst loffelijk, maar alles wat men zich verbeeldt
bij een serenade ontbrak. Stel u zelf de situatie voor van genoeglijkheid, schelmsheid,
joligheid, aardige, amoureuze poëzie, waarin zoiets gebeurde, en vergelijk. Dat
Mozart doelde op deze sfeer kan met noten-voorbeelden, met de keuze van een
instrument worden bewezen. In een handomdraai is ze te realiseren. Waarom dan
niet? Waarom dan die innerlijke onaandachtigheid? Zo had ik graag de Romeo en
Julia Symphonie van Berlioz willen zien inzetten met de geheimvolle accoorden
welke het stille geruis van de nacht suggereren, waarin de liefdesscène speelt. De
hoorder zou winnen bij die onmisbare aanduiding van het geval en zijn omgeving.
Ook het stuk, ook de dirigent, zouden er bij winnen. Men kan daar niet eensklaps
binnenvallen met de vervoering van een schuchter aangeheven canto d'amore (zelfs
al weet men hoe onvergankelijk het geïntoneerd is) zonder vooraf zijn geniaal
preluderende décor te hebben geplaatst. Behoef ik te zeggen dat Van Beinum nochtans
deze onsterfelijke muziek allengs aangrijpend maakte af en toe? Mijn opmerkingen
betreffen nimmer het meesterschap dat hij bezit en dat boven twijfel staat. Zij slaan
enkel op een zekere verstrooidheid waarmee hij het af en toe beoefent.
Om ons niet totaal in het verleden te laten met het kwijnende, kleurloos
georkestreerde violoncel-concert van Schumann en Beethovens Vierde piano-concert
(solisten uit de top-klasse: Pierre Fournier en Myra Hess) had hij onder de stapels
partituren die hij ter inzage ontvangt een noviteit gekozen van Yves Ramette, getiteld
Prélude, Fugue et Postlude, voor strijkers, piano en pauken. De auteur, een Fransman,
wiens naam wij hier zelfs niet kenden, is geboren in 1921 en heeft ondanks zijn jonge
jaren reeds vijf symphonieën op zijn actief. Hij studeerde op het Parijse
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conservatorium en bij Honegger, die altijd de moderniteit zeer knap hebben weten
te temperen met conformisme. Ramette's compositie, ontstaan in 1952, draagt nog
alle sporen van deze afstamming. Zij is buitengewoon hecht gebouwd op een enkel
idee, van het moede sluipende, somber piekerende type dat als een zwarte draad door
de hedendaagse muziek gaat der ganse wereld. Haar beste eigenschap is haar solide
structuur, die met het probaatste vakmanschap en met een onwrikbare logica zich
voortplant uit een kleine kern. Zij pleit voor de deugdelijkheid der scholing. Maar
de gebezigde grondstoffen en de manier waarop ze worden aangewend bevatten geen
elementen die een persoonlijkheid bewijzen. Het ene nodige is afwezig. En in de
verruimde wandelgangen van het Concertgebouw ontmoette ik de links en rechts
gestelde vraag of Van Beinum onder onze componisten niet iets had kunnen vinden
wat dezelfde moeite waard was. Eerlijk geantwoord: neen. Ramette's compositie is
enigszins overbodig. Maar bij gelijke uitgangspunten van techniek en methode is zij
superieur in afwerking.
Het was omstreeks deze dagen dat de kranten de benoeming vermeldden der leden
die het nieuwe bestuur vormen van ‘De Nederlandse Orkeststichting tot beheer van
het Concertgebouworkest’ en aan wie voortaan de belangen zullen zijn toevertrouwd
onzer nationale muziek in de hoofdstad onzer nationale cultuur.
Ik heb te lang gewacht en te dikwijls gehoopt op dat nieuwe bestuur om er niets
van te zeggen, nu het er eindelijk is, hoewel ik zou verkiezen erover te zwijgen.
Welaan dan. Het doet mij denken door zijn aantal (17!) en door zijn ingewikkelde
samenstelling aan regeringskabinetten die na moeizame marchandages tussen
tegenstrijdige partijen het daglicht aanschouwen in een toestand van labiel evenwicht.
Er bevinden zich in dit bestuur verschillende ministers zonder portefeuille maar niet
zonder invloed. De arme componist zal zich veel vrienden moeten maken en veel
vrienden moeten behouden, te veel, vrees ik, om nog goed te componeren. Sommige
namen hebben mij verwonderd. B.v. die van prof. dr N.R.A. Vroom. Wat zouden
wij te gissen hebben, als er een musicus kwam te zetelen in het bestuur van de
Academie van Beeldende Kunsten? Twee andere namen hebben mij verbaasd. Die
van Marius Flothuis en van prof. dr K.Ph. Bernet Kempers. Op degelijke gronden
heb ik steeds gemeend dat de functie van artistiek leider aan een orkest niet met
voldoende waarborgen van onpartijdigheid kan worden uitgeoefend door een
componist en deze intrinsieke incompatibiliteit van ambten is mijn principiële bezwaar
geweest tegen dr Rudolf Mengelberg. De onaangename ervaringen welke Marius
Flothuis in soortgelijke dubbele functie heeft opgedaan bij de Stichting Donemus
hadden hem moeten beletten een positie te ambiëren welke hem nolens volens
bevoorrecht als componist bij alle executanten van de aardbol. Tegen de benoeming
van prof. Bernet Kempers in een commissie voor artistieke aangelegenheden (naast
Van Beinum en de violist-orkest-vertegenwoordiger P.C. Heuwekemeijer) kan met
reden worden aangevoerd, dat hij specialist is in oudheidkundige
muziekwetenschappen, wat het reeds geprononceerde museumkarakter der
programma's dreigt te versterken.
In ieder geval zal Van Beinum met dat overtalrijke college het niet gemakkelijk
hebben om een eigen mening te koesteren en haar door te zetten. Jammer.
Ondertussen werd zijn taak overgenomen door Otto Klemperer, die immer nog een
sterke en opwekkende fascinering uitstraalt, en niet enkel op de massa zijner
toehoorders, maar ook op het orkest dat hem zonder murmureren overuren en
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overwerk inwilligt, uit pure geestdrift. Ik kan niet zeggen hoe het me spijt voor deze
exalterende emanatie gesloten te zijn door een of andere oorzaak die het me niet lukt
te achterhalen. Ik merk wel dat alles wat Klemperer doet in orde is, accent heeft en
leven, waardering verdient en lof. Bij mij echter raakt hij alleen het deel der hersens
waarmee de verschijnselen bewust en zakelijk worden waargenomen. Hij dringt niet
door tot in die andere laag waar men medeplichtig wordt met het waargenomene, zo
goed als weerloos is, meegesleurd en dionysisch gestemd.
Zijn programma's behelsden slechts de bekende composities welke men aantreft
op alle festivals, in alle concertzalen, en 't enige wat mijn intellectuele bewondering
soms dempte was een lichtelijk overdreven luidheid van de klank. Zij stoorde in
Mozarts Kleine Nachtmusik. Zij dwong Szymon Goldberg (die verbluffend zuiver
speelde, duizend-duizendste fijn) tot het forceren van zijn toon in Mozarts vijfde
vioolconcert. Het enige wat ik van Klemperer niet heb begrepen is, dat ook hij in
een orkestratie als die van Mendelssohns Sommernachtstraum de zware, logge
contrabas-tuba duldt, die bij ons orkest tegenwoordig de bastuba vervangt. Dat
wagneriaanse instrument is voor bijna alle partituren welke zijn geschreven tot
omstreeks het jaar 1870 onbruikbaar. Het vertroebelt, het ontwricht de gehele
sonoriteit. In de Bruiloftsmars blies het met zijn briesend, snorkachtig geluid alles
omver. Wanneer Klemperer dat stuk had kunnen horen in de zaal zou hij onthutst
zijn geweest, stellig. Reeds een paar malen heb ik met Van Beinum de kwestie
besproken en hij ontkende niet de gemotiveerdheid mijner grieven tegen deze
bombardon. Ik wacht nu maar op een dirigent die ronduit zegt: dat mag niet, zo'n
vervalsing, zo'n ontreddering, zo'n vergroving van de sonoriteit, zo'n ongemerkt
overal binnengeslopen wansmaak.
Wij dankten zonder twijfel aan de wonderen van het vliegtuig de afwezige Van
Beinum per verrassing te zien als gast in zijn eigen stad, in zijn eigen zaal, op het
jubileumconcert van de VARA. Hij dirigeerde het Radio Philharmonisch Orkest en
wat wij hoorden was in elk opzicht dermate uitmuntend, dermate eenvoudig,
aesthetisch dermate doeltreffend en boeiend, dat mij bij ieder slot-accoord dezelfde
gedachte te binnen kwam als conclusie: Zulk een mooi en uitstekend ensemble moest
niet steeds gevangen zitten in een studio, vanwaar onder de beste omstandigheden
zijn prachtig geluid toch altijd maar gereduceerd, gealtereerd tot de mensen doordringt.
Zulk een orkest moest zijn eigen ruimte hebben, zijn eigen werkingsveld. Het zou
niet meer dan één uitvoering moeten geven per week. Op een vaste dag. Met
programma's die de internationale sleur doorbreken. (Want ook nu weer was alles
van het afgezaagde repertoire en geen noot Hollands.) Met een dirigent die niets
anders aan het hoofd heeft dan zijn wekelijkse uitvoering. Met solisten, niet afgebeuld
door de routine, fris, gaaf en zonder opsmuk muzikaal als op deze avond Jean
Antonietti.
In de afgelopen weken hadden wij veel om handen. De Bamberger Symphoniker
onder Joseph Keilberth in een overtollig programma van repertoire-stukken en in
een half lege zaal. Een zeer slordig voorbereide vertolking onder Theo van der Bijl
der Grote Dodenmis van Berlioz, die men sinds jaren niet hoorde en waaraan men
de ontstellende decadentie kon afmeten van onze koorzang. Een concert van het
Utrechts Orkest onder Paul Hupperts en de Derde Symphonie van Badings, welke
een compendium is van opgeschroefde echo's uit Wagner, Franck, Mahler en Strauss.
Er was zelfs een ter elfder ure afgelast concert van het Residentie-Orkest onder Eugen
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Jochum dat niet doorging wegens gebrek aan belangstelling. Men kan niet
onophoudelijk naar hetzelfde gaan luisteren al wordt het niet door dezelfden gespeeld.
Mijn merkwaardigste ondervinding beleefde ik op de Ballet-avond (orkest onder
Richard Blareau) van de Ned. Opera. Het thema dat François Guillot de Rode
getrokken heeft uit de muziek voor Electra van Alphons Diepenbrock, trof mij als
een revelatie. Opeens ontdekte ik het louter menselijke, het direct, waarachtig
menselijke van deze compositie. Het dansthema had haar geactualiseerd,
gesubjectiveerd, geïntensifieerd, verhevigd in de tiende macht. Dat is geen muziek
meer voor mythologische personages. Het was de muziek geworden van levende
mensen, van iedere vrouw en man in hun liefde en hun smart. Hoe goed en hoe
grondig hebben de Franse scenarist en Françoise Adret die klanken gehoord en
begrepen om ze zo diep te peilen, en ze zo poignant te transformeren in de beweging
van twee gestalten! Bij al zijn menselijkheid werd de dans daar sacraal. De muziek
werd lichaam, het lichaam werd muziek in een eenheid, een versmelting, een
wederzijdse resonans die ik nauwelijks voor mogelijk hield, zelfs niet als droom.

Henri Arends
Bij de tweede uitvoering, een half jaar geleden, welke Henri Arends leidde als
‘assistent-dirigent’ van het Concertgebouworkest, schreef ik, dat hem voortaan met
gerustheid alle werkzaamheden konden worden overgelaten die te doen vallen in de
vacante perioden waar Van Beinum op reis gaat.
Na de uitvoering van Zondag 13 November mogen de bestuurders, en ook de vele
hoorders voor wie muziek een bijzondere betekenis heeft, met vertrouwen zeggen
of denken: De successie is verzekerd. Wij hebben een nieuwe dirigent. Wanneer
niets tussenbeide komt, wat de hemel verhoede, zullen wij onder zijn geleide onze
tocht voortzetten door de harmonie der sferen die begon in 1888.
Omdat het stellen van de juiste man op de juiste plaats een flair vereist welke
gelijkenis vertoont met het genie, en bovendien in elke zaak de levenskracht bepaalt,
geloof ik dat het ons past Van Beinum te danken voor de scherpzinnigheid waarmee
hij de keuze verricht heeft. Want, nietwaar, als zij verkeerd geweest was, zouden wij
de vergissing toegeschreven hebben aan Van Beinum.
In de Symphonie fantastique van Berlioz leverde Henri Arends zijn meesterproef,
welke een groot aantal overtuigende aanwijzingen verschafte voor de toekomst.
Onmiddellijk, uit de zorgzame en expressieve zachtheid en tederheid, waarmee
de eerste tastende tonen werden gemaakt, bleek dat er intieme wisselwerking was,
en eensgezindheid, tussen het orkest en de aanvoerder. Zij kwam als ongeroepen,
als vanzelf, als een vervolg op de aangename studie waarmee men vele dagen samen
bezig is geweest, cordiaal en eenvoudig, maar met allerlei uitzichten naar sterker
trillingen in het perspectief. Het orkest speelde intensief, als iemand die geïnteresseerd
is bij wat hij doet, verdiept is in een lectuur. Men bemerkt dat aan duizend-en-één
heel kleine kleinigheden, wanneer men daarvoor ten minste oog en oor heeft, en die
schijnbaar van weinig belang zijn, maar niettemin de stemming veroorzaken, de
stemming verraden. Het orkest speelde ook zeer brillant, wanneer men ten minste
‘brillant’ mag noemen een soort van milde radiatie die voortdurend rondom de klank
schijnt te zweven, zoals op een zomerse dag de warme lucht tintelt rond de dingen.
Om die gestaltenis te verkrijgen van aandachtige oplettendheid, van
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gemagnetiseerdheid, behoefde de dirigent zich niet de geringste uiterlijke moeite te
geven. Hij behoefde haar evenmin te suggereren voor de hoorder. Ook haar
instandhouding vroeg hem geen merkbare inspanning. Het was iets wezenlijks wat
hier gedaan werd, iets echt-muzikaals, zoals het moet, maar niet iets extra's. Het was
een natuurlijk uitvloeisel van de voorafgaande uren die men gezamenlijk met Berlioz
en zijn muziek had doorgebracht. Dirigent en orkest bevonden zich nog midden in
haar werkelijkheid. Onnodig iets expres te doen. Als bij een afspraak waarvan men
te voren weet dat zij graag gemaakt is, dat men er zich graag aan houdt, en die afloopt
gelijk men haar gedacht heeft, als iets goeds, als iets heuglijks, spontaan en zonder
vertoon, met hart en ziel.
Er resulteerde uit deze wederzijdse ongedwongenheid (welke zeer buitengewoon is
bij een uiterst gepassionneerde en gedifferentiëerde symphonie) de levende vertolking
van een levende muziek, waar geen tijd, geen mode vat op hebben ondanks haar
romantiek. Rechtstreekse affiniteit er mee was overal mogelijk. Haar scenario werd
overbodig. Zij is de psychologische ontwikkeling ener dramatische liefdesgeschiedenis
in de vijf phasen van haar geluk en ongeluk, als een tragedie van Shakespeare, of
een ander oud verhaal waar een menselijk lotgeval zich weerkaatst in de bewogenheid
van heel de natuur.
Dit te kunnen constateren, bewijst reeds de exactheid en de vurigheid der
uitbeelding welke uit het brein van Henri Arends oprees. Orkestraal was zij
voortreffelijk, onaanvechtbaar, door de nauwkeurige afwegingen van het klank-volume
der verschillende instrumentale groepen in al hun combinaties. Het geluid was altijd
transparant, evenwichtig, homogeen en mooi in elk zijner nuances, ook in de
extreemste. Wanneer ik hierop voor sommige passages uit het vierde en vijfde deel
der symphonie een uitzondering moet maken, ligt dat niet aan de dirigent, ook niet
aan de executanten, maar aan de absurde disproportie tussen de grote en kleine tuba
die een goede dosering der sonoriteit verhindert. De oorzaak dat beide stukken op
de kritische momenten hun scherpe, bijtende karakter verliezen, en dat de spanning
schijnt te zakken (hoewel zij nergens mindert), is te wijten aan het dominerend timbre
van de zware, lage tuba, die het geluid dat kraken en knetteren moet als droog hout,
vlossig maakt en wattig, mollig in plaats van hard. Niet voor mijn genoegen breng
ik deze kwestie weer te berde. De contrabas-tuba hoort niet thuis in de Symphonie
fantastique van Berlioz. Er is muzikaal zoveel gemoeid met zulk een stelling dat zij
spoedig en ernstig dient te worden onderzocht.
Tijdens twee andere composities welke Henri Arends dirigeerde (Le Festin de
l'Araignée van Roussel en ‘Les Illuminations’ van Benjamin Britten) kon men bij
de leider dezelfde eminente eigenschappen waarnemen als in Berlioz, maar wegens
de aard hunner muziek bevatten zij niet, gelijk Berlioz, de elementen voor een
volledige test van de uitvoerder.
Het zal immer moeilijk zijn om aan de ballet-illustratie van Roussel meer te
verlenen dan een accent van speelse, welluidende bevalligheid. Zij mist een dimensie.
Zij reikt niet verder dan de oppervlakte van haar wrange onderwerp: de smart om
een creatuur te zijn; het leed achter de schone schijn.
Ook aan Britten ontsnapte de eigenlijke inhoud van Les Illuminations. Hij heeft
weinig begrepen van hun dichter, Arthur Rimbaud. Hij bespeurde in diens woorden
niets dan een voorwendsel tot globale verklanking. De tekst gaat zinloos voorbij. De
zanger, ondanks de struise stem van Ernst Haefliger, wordt onophoudelijk
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geabsorbeerd door een massief strijkorkest, waar de componist zich zeer zelden
bekommert om schakering en verscheidenheid in de fantasie, de inventie, de expressie.
Honderden raffinementen van een visionnaire poëzie en al haar resonanties, al haar
kaleidoscopisch gekleurde achtergronden verdwijnen in een monotone stroom van
coulant en bijna onpersoonlijk geluid. Het dirigeren beperkt zich daar tot de accurate
realisering ener partituur en ik geloof niet dat er meer uit te halen is dan Arends deed.
Maar ook bij zulke muziek, die slechts een gedeeltelijke werking opvordert der
artistieke mogelijkheden van een dirigent, konden conclusies getrokken worden, uit
welke een hoge waardering, als voorspel der bewondering, automatisch volgt. Ik
resumeer dus mijn indrukken in enkele objectieve karakteristieken.
De slag van Henri Arends is duidelijk en sober; zonder stramheid, zonder
krampachtigheid, los, lenig, elastisch en veerkrachtig. Zijn mimiek, zijn gebaar is
gereduceerd tot het noodzakelijke; nooit nadrukkelijk, nooit opdringerig; nooit
ostentatief; steeds doelmatig; niettegenstaande de soberheid nochtans gevarieerd.
Zijn declamatie der melodie is gebaseerd op haar interieure cadans en als zodanig
even exceptioneel als exemplair. Ik bemerkte geen enkele tic, geen enkele truc, geen
schablone, geen enkel recept, geen stereotypie, en geen enkele reminiscentie aan
beroemde voorbeelden. De raadgevingen die Van Beinum hem verstrekte, heeft hij
op persoonlijke wijze benut en verwerkt.
Deze eigenschappen (die men als modern mag roemen) schijnen mij ruim
voldoende om in het seizoen 1956-'57 een aantal ‘gastdirigenten’ uit te sparen, wat
in alle opzichten winst zal zijn.

Interludium Solti
Het gebeurt niet zelden dat iemand onverwachts boet voor overtredingen die gisteren
ongestraft bedreven werden door ieder. De maat is dan om een of andere reden vol.
Men heeft er genoeg van. Het blijkt opeens te bar, te bont. Het kan zo niet langer
duren. Men grijpt in. Men stelt paal en perk.
Aldus verging het Georg Solti, de ‘gastdirigent’ van het Concertgebouworkest in
de maand November. Hij heeft een even mooie staat van dienst als alle Fricsay's en
andere pantomimisten, oude en jonge, die op ons podium een vuurwerk afstaken
waarmee zij de begoochelde toeschouwers nauwelijks minder aan het zieden brachten
dan de beroemdste trompet of clarinet van een jazz-band. Solti dirigeert de Opera
en de Museums-Konzerte te Frankfurt am Main. Hij dirigeerde in Salzburg, in
Edinburgh, San Francisco, Chicago, Los Angeles, Glyndebourne, Lissabon en Mexico.
Hij had tijd en gelegenheid te over om zijn vak te leren. Hij kent het. Waarom zou
hij ook in Amsterdam niet dirigeren en bevallen? Hij doet niet zoveel extravaganter
en excentrieker dan het gemiddelde zijner corybantische collega's voor wie men zich
opwond. Solti is de eerste die helemaal geen echte aanhang vond. Nooit heb ik ons
publiek zo onverschillig gezien tegenover een virtuoos die alles op haren en snaren
zette om het te behagen. Er werd geapplaudisseerd na de grote paradenummers. Voor
een soliste. Maar men gaf hem geen enkel blijk van spontane sympathie en het zou
me niet verwonderen als Solti het einde heeft ingeluid van het ergste der misbruiken,
het dirigenten-virtuosisme, toegepast op de manier van kunst om de kunst. Des te
erger voor me als dit illusie is.
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De tegenstand welke de hoorders hem boden, is waarschijnlijk te verklaren uit het
curieuze feit dat Solti's gebarentaal een levensstijl vertegenwoordigt die men in de
hedendaagse wereld alleen nog ontmoet in de schouwburg wanneer het toneel een
aristocratische salon voorstelt van de laatste jaren der achttiende of het begin der
vorige eeuw. Solti's gestes zijn allemaal een beetje precieus, een tikje nuffig,
saletjonkerachtig, coquet, puntig en spits, ook in het ronde, hups, zwierig in hun
afgemetenheid, gewoonlijk met wat pretentie, en niet weinig soms, hoofs,
complimenteus en vleierig. De markies van het rococo die zichzelf onwillekeurig
parodieert. Het is geen affectatie bij Solti. Neen, het idee om zo te gesticuleren moet
bij hem binnengeslopen zijn onder de studie van de achttiende-eeuwse opera, en het
werd tweede natuur, eigenschap van een persoon die zijn aangeboren inborst zou
verruild hebben voor een andere.
Het merkwaardige is dat deze opgelegde mimiek niet de geringste gevoelsinhoud
meer heeft. Men bespeurt haar psychische leegte bij ieder andante, bij iedere lyrische
episode. De zang wordt daar traag, temend, lijmerig. Het lastige is dat die
gebaren-spraak bij de huidige mens geen innerlijke repliek meer oproept. Haar code
werd niet onverstaanbaar. Doch men luistert uitsluitend cerebraal. Men antwoordt
niet. Zij lijkt komedie. Men houdt ze niet voor serieus. Zij heeft altijd iets van een
grapje, een geestigheid, een kwinkslag. Uitgezonderd de speelse passages, en hier
alleen nog technisch, wekt Solti's gesticulatie ook nergens weerklank in het orkest.
Hij wordt gevolgd, gehoorzaamd, misschien gewaardeerd, maar zuiver intellectueel,
zonder medeplichtigheid van het gemoed. Het hinderlijkst echter van Solti's directie
(en de voornaamste oorzaak van de glanzende droogheid en koelheid zijner
vertolkingen) is de happigheid, de manie om elk trekje, elk détail, alle bijkomstigheden
van een compositie te onderstrepen, naar voren te halen, tussen haakjes te plaatsen,
met glossen te voorzien, gelijk een superieure schoolmeester die een tekst uitlegt aan
zijn klas. Het voornaamste inconveniënt van zulk een hebbelijkheid is, dat de
gepassionneerde, de grandioze passages onvermijdelijk vervallen tot bombastische
tirades.
Zijn Mozart (Praagse symphonie) en Haydn (Oxford-symphonie) waren irritant van
artificialiteit. Binnenkort zal te Parijs een cybernetische robot als danser optreden in
een pas de deux. Solti bezig ziende kon men zich een dirigerende robot denken die
het werk even knap zal doen, aardig, maar kil en stijf als de dood. Zijn Beethoven
(Leonore III) was log van opbouw en kwam niet op gang vóór de finale die ontplofte
als een bom. Zijn Ravel (Piano-concert; soliste Eliane Richepin) en zijn Mendelssohn
(Vioolconcert; soliste Johanna Martzy) waren rommelig en plakkerig in het
ogenschijnlijk precieze en piete-peuterige. Ik heb de Vijfde Symphonie van
Tsjaikowsky niet durven horen, zodanig incommodeerde mij Solti's liefdoenerij en
drukknop-kunst. Zijn Brahms (1ste Symphonie met dubbel bezet orkest) was groezelig
van kleur, zeer zwaar op de hand van rhythme, kleverig in de lyrische ontboezemingen
en lijzig in de apotheose ondanks volle uitstalling en opsmuk.
Bij de Danssuite van Béla Bartók (1923) vertoonde Solti een acrobatie van meer
moderne trant: plotselinge knikken in de lendenen, wervelend arm-gekronkel in de
gecompliceerdste maatsoorten, schokkende schouders en de rest. De muziek zelf liet
mij onvoldaan. Zij is geconcipieerd op een plan van folklore met een aantal streekse
(provinciale), primitieve pittoreskheden en stijgt nergens daarboven uit. Een gewone
Balkan-rhapsodie, zoals men die vroeger maakte, maar nu minder genoeglijk,
schamperder, met een flinke scheut vitriool onder de bestanddelen. De instrumentatie
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is grauw (ondanks de explosies van het koper), schraal, eentonig, dikwijls lelijk (die
klodderige bazuinen-glissando's!) en onevenwichtig in de verhoudingen tussen zacht
en hard. Het best geslaagd, hoewel te zoetig bioscopisch getint, schenen mij de
variaties op het poëtische ritornel dat de dansen verbindt. Maar ik geloof dat Geza
Frid, die de Danssuite in het programma commenteert, te veel vergt door te menen,
dat wij Bartóks oeuvre, alles wat hij schreef, met bewondering moeten aanvaarden
‘in zijn geheel’. Dat is idolatrie, fanatisme en overschatting. Totale rechten werden
zelfs aan de geniaalste meesters van het verleden nooit verleend, in niet één der zeven
kunsten.
In zijn aannemelijkste vorm verschijnt Solti pas wanneer de betrekkelijke
onbekendheid of onwennigheid ener partituur hem zelfbeperking oplegt en een zekere
mate van teruggetrokkenheid, zoals de Symphonie van Wolfgang Fortner en Die
Nacht van Alphons Diepenbrock. Hij heeft dan geen tijd voor tierelantijnen, en,
gemeenschappelijk verenigd met het orkestrale apparaat, dirigeert hij eenvoudig,
soepel, zonder opschik en muzikaal.
Fortner, geboren te Leipzig in 1907, leerling van een leerling van Max Reger,
wordt door zijn landgenoten geëerd als een grootheid en als een representant der
aankomende generatie. Hij is bij tot en met Hindemith, tot en met Strawinsky.
Misschien zal hij weldra bij zijn tot en met Schönberg. Hij kan noten schrijven,
myriaden noten, op contrapuntische manier, gelijk Reger en Hindemith, of
gesyncopeerd, obstinaat, met ontelbare herhalingen van kleine brokjes, gelijk
Strawinsky. Maar hij is geen vinder. Heel zelden organiseren de noten zich tot een
idee. Niet eens een vluchtig idee. Hij kan instrumenten samenvoegen. Maar hij kan
niet orkestreren. Hij heeft geen coloristisch vernuft nodig. Bijna overal de onbehouwen
massa in haar grondverf. De hoofdtoon van zijn expressie is schreeuwerige pathetiek.
Hij kan korte eindjes aaneenrijgen. Maar hij kan niet componeren. Zijn hele
architectonische zin bepaalt zich tot een onophoudelijk da capo van hetzelfde
amechtige, schematische patroon. Een verschrikkelijk onding, deze symphonie in
vier klassieke delen, en geen enkele klank waar men ook maar een spoor verneemt
van nieuw geluid.
De keuze van ‘Die Nacht’ danken wij vermoedelijk aan het initiatief van Annie
Hermes, begenadigd met een prachtige altstem, beroemd als oratorium-zangeres, die
voor de eerste maal in haar reeds lange carrière als soliste medewerkte op een
abonnementsconcert van het orkest. Hoe is zulk een verwaarlozing mogelijk! Die
Nacht was haar enig ‘nummer’ op een brokkelig programma!
Het vers van Hölderlin, dat Diepenbrock componeerde in 1911, behandelt een der
archetypen van ons voelen en denken: de mens die, als op een hoge drempel tussen
ginds en hier, met mijmerende verrukking de dag overschouwt waarvan de avond
valt. Alle vriendelijke tovers der stad, alle vervoerende tovers der aarde welke het
gedicht aanroept, worden geactualiseerd door de muziek. Zo was het tien duizend
jaar geleden, zo is het nog nu. Er ontbrak iets van het zomers aroom dezer evocatie
dat Solti niet realiseerde. Toch werkte die muziek. Annie Hermes en de solisten van
het orkest vulden aan wat gemist werd bij de dirigent. Zij deden dat instinctief. Zij
herleefden het. En misschien herinnert zich voortaan Solti deze minuten ener ervaring
welke hij nog niet kende.
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Men mag hem enige onkunde op dit gebied niet euvel duiden. Bladerend in de onlangs
door de Fischer Bücherei uitgegeven Konzert-führer (Neue Musik) van Manfred
Gräfer, vond ik onder de bijna vierhonderd geciteerde namen niet één Nederlander.
Niet één!
Zo is het met ons gesteld, wat en hoe wij ook doen in ons afgelegen hoekje.

Hans en Grietje
In het programma, door de Ned. Opera uitgegeven voor Hans en Grietje, staat als
een soort aanbeveling te lezen, dat dit werk door Engelbert Humperdinck
gecomponeerd is ‘op bestelling’ en dat ‘het stuk was bedoeld als verjaarsgeschenk
voor Kroonprins Wilhelm, die later Keizer van Duitsland werd, en die na de eerste
Wereldoorlog in het Utrechtse dorp Doorn heeft gewoond’.
Zonder erg bijdehand te zijn in de anecdotische geschiedenis van Humperdinck
of van het laatste Duitse vorstenhuis, meen ik te mogen geloven dat de geciteerde
vermelding een opmerkelijke onjuistheid bevat. Want toen ‘Hänsel und Gretel’ op
23 Dec. 1893 te Weimar voor de eerste keer het voetlicht zag, was de Wilhelm, die
in 1918 bij Eysden de Hollandse grens overstak en daarna te Doorn gewoond heeft,
reeds sinds 1888 tot koning en keizer gekroond. Wanneer dat verhaaltje niet verzonnen
is, moet het dus diens zoon Friedrich Wilhelm geweest zijn, geboren in 1882 te
Potsdam, voor wie de opera geschreven werd, de bekende Kronprinz, die een tijd
lang op Wieringen vertoefde na in de historie de bijnaam verdiend te hebben van De
Slachter van Verdun, en die elf jaar telde toen hij, om zijn geest te vormen, het
reusachtige cadeau kreeg, waarmee we nu nog zitten opgescheept.
Dat maakt enig verschil en het is van belang. Het suggereert, het typeert duidelijker,
gemakkelijker de verwrongen mentaliteit waaruit die opera kiemde, waarmee zij
doordrenkt is, die zij uitwasemt van de eerste tot de laatste noot, en die
samenhorigheid poogt te wekken rondom haar heen.
Denk eens: de onnozele kinderen van dit sprookje in een schamele hut, hun stuurse
moeder die ze wegjaagt met een stok, omdat ze niet hard genoeg werken, hun vader,
de arme bezembinder, Klaas Vaak het zandmannetje, juffrouw Morgendauw van het
bos, en de lelijke Heks van het pannekoekenhuisje, dat zingt allemaal als de goden
en godinnen, als de helden en heldinnen uit de Walküre en de Meistersinger van
Richard Wagner. Zij worden begeleid door een orkest dat speciaal en expres berekend
was voor het verklanken van de grootse achtergronden ener heroïsche mythologie.
De bekwame en volstrekt niet onontwikkelde of domme componist Humperdinck
(hij onderwees de muziek aan Wagners zoon) concipieerde Hans en Grietje, met al
hun partners, in dezelfde lyrische toonshoogte, dezelfde geëxalteerde diapason als
Brünnhilde en Siegfried, als Eva en Walther. Hij plaatste al zijn personages in
hetzelfde wemelende stemmenweefsel, in dezelfde breed-deinende sonoriteit als de
epische magiër van Bayreuth. Het meest goedige, het meest simpele volksliedje
arrangeerde hij in monumentale stijl. Hij was een knappe polyphonist, een handige
orkestreerder. Maar hij had er niet het flauwste benul van dat een god of een held
gemetamorphoseerd kunnen worden in een kind of een dwaas, doch dat de
omgekeerde operatie onmogelijk is. Hij vergat compleet, hij heeft waarschijnlijk
nooit geweten, dat de muzikale spraak van Wagner en het instrumentarium, waardoor
zij vertolkt werd, voortkwamen uit een gegeven van persoonlijke psychische
gesteltenissen en hiermee ten nauwste correspondeerden, gelijk dat bij elk normaal
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kunstenaar het geval is. Humperdinck was een achtenswaardig, en zelfs een effectvol
notenschrijver. Maar hij heeft niets, totaal niets begrepen van het wezen der muziek.
Een naïef sprookje, verklankt in het nadrukkelijke, gewichtige, zeer kunstige
idioom van Nibelungen en Meistersinger, en gedompeld, van het begin tot het einde,
in diezelfde broeierige atmosfeer van grote-mensen-romantiek, - kan men zich een
grovere vergissing, een ergere begripsverkrachting, een noodlottiger stijlverwarring
denken? Neen, dat bestaat niet. Maar toch is het gebeurd, en niemand nam daar
aanstoot aan. Het kwam vanzelf. Het werd beroemd. Het trok over de wereld en nu
is het weer bij ons. Als de plannen lukken zal het een reis maken door onze scholen.
Niemand heeft dus bespeurd hoe Bildungsphilisterachtig onecht dat hele Hans en
Grietje is? Het heeft dus niemand gehinderd hoe voos, hoe onwaarachtig, hoe
opgeblazen alles klinkt wat daar gecomponeerd werd, en hoe elke expressie van elk
gevoel, al dat gezwijmel en gezwelg in sentimentaliteit valse schijn is, onbewuste
leugen en bedrog? Ja, onbewust. Hij wist stellig niet wat hij deed en misdreef, de
brave, intelligente en pedante Humperdinck, welk een caricatuur, welk een parodie
hij leverde van een muziek, van een sprookje, van alle oprecht, eenvoudig, natuurlijk
en ongekunsteld voelen. Hij had alleen maar geen besef van verhoudingen, van stijl.
Op zijn manier, zoetsappig, joviaal, pompeus, plechtig en rührselig, leed hij aan
grootheidswaan. Dat hing zo in de lucht van het land, waar ook de sprookjes voor
een kleine prins groszartig moesten zijn.
Tegen deze simulatie en vervalsing der gevoelens (Humperdinck was geen
geïsoleerd verschijnsel), tegen deze bedriegelijke namaak van de intuïtie en van de
interioriteit, tegen deze misleiding van de goedwillige en lichtgelovige medemens,
tegen de slechte en onoverzienbare gevolgen van deze wangebruiken (waarmee men
zachtaardige en andere monsters kweekt) is een halve eeuw geleden ieder tot opstand
gekomen, die in de kunst zocht naar eerlijke, ongelogen waarheid. Overal. Maar niet
overal werd een overwinning behaald. Hier is Hans en Grietje, het authentieke product
van een land waar Kitsch und Quatsch werden uitgevonden en van hogerhand
geprotegeerd. Reeds in 1893.
Een prullarisch libretto (van Humperdinck's zuster) welks kinderachtige
flauwigheidjes door de Hollandse vertaler nog zijn aangedikt, en een weeïg imposante
muziek kan door de opvoering niet worden bevoordeeld noch geschaad. Of Piet van
Egmond, die voor 't eerst van zijn leven in de ‘orkestbak’ stond (bij de gratie van
wie en wat?) als geïmproviseerde leider ener opera (het oratorium dat doet hij nog
zo kwaad niet, plegen de critici onder elkaar te zeggen), of die allang gegalonneerde
koor-dirigent een beetje losser gedirigeerd had of een beetje stroever, een beetje
bedrevener of een beetje onbeholpener, een beetje min of een beetje meer als late
debutant, dat zou aan de zaak zelf niet veel hebben veranderd. Evenmin wanneer het
schamele hutje van de arme bezembinder niet een netjes gestoffeerde
burgermanskamer was geweest en het huisje van de heks zo iets als een kapelletje
dat de koekebakkers soms zetten op een taart, en het costuum der moeder niet van
een propere huisvrouw uit de Rozenstraat. Het bos leek van vettig beschilderd karton,
maar elk décor zal kleverig schijnen bij zulke muziek. De taai-taaipoppen kwamen
uit een of andere Mexicaanse tempelruïne en stemden sarcastisch, het kindergroepje,
waarin ze werden omgetoverd, was nog een graad barokker in zijn sjofelheid, en
zong zelfs heser dan de koekoek. Zij zongen misschien nog minder dan de veertien
zeer vleselijke, ofschoon zeer wazige blauwe engelen dansten die snoezig kwamen

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

luisteren naar het honneponnige avondgebedje van Hans en Grietje in het woud.
Dans echter maar eens behoorlijk op de zwaarvoetige rhythmen van Humperdinck
(en gedirigeerd door Piet van Egmond), zelfs al ben je een engel! Klaas Vaak deed
denken aan een vogelverschrikker in versleten plastic en juffrouw Morgendauw aan
een heiligebeeldje uit een hedendaagse santekraam. Hans en Grietje, beiden geweldig
uit de kluiten gewassen voor zo onnozele wichtjes, repten zich gelijk zij konden, en
doe het maar eens beter, wie dan ook! De heks, een tweede molik en zo zwart als
een molik, gebaarde alsof zij de dirigent de les wilde lezen. De pimpelende vader,
luidruchtige olijkerd uit een zeventiende-eeuws schilderij, was de enige wiens stem
tegen een lawaaierig en ongelijk orkest kon optornen. In de hele vertoning zat geen
sprankje humor, geen vleugje spirit, (maar hoe zou dit gekund hebben met
Humperdinck) en het is om niemand een ondienst te bewijzen, dat ik de namen niet
noem van artisten, die in hun vorige prestaties dikwijls uitstekend waren, of het in
nieuwe zullen zijn, en die hier moesten vechten tegen de bierkaai.

Uit de wereld van Mahler
Zulke verschrikkelijke dingen als de Zesde Symphonie van Mahler verdraagt men
beter 's zomers, geloof ik, dan 's winters. In Juni, op het Holland-Festival onder
Flipse, ging het nog. Het viel mee. Het was minder ongelukkig dan wij dachten.
Bijna optimistisch. Hoewel van een leegte...... van een leegte! Als het Danaïden-vat.
En van een onmoed, een krachtverlies. Als na nachtmerries, waar je de trein niet
haalt, waar je door de tralies wilt breken van een gevangenis, of van een ijselijk hoge
muur moet springen. Maar even buiten bracht een boom met sjisterende mussen of
een der honderd andere tovers van een lente-avond je over dat koude nulpunt heen,
en je kon zeggen met een zucht van verlichting, als Rimbaud aan 't eind van zijn
verwoestend gedicht dat Duizeling heet: ‘J'y suis encore!’
Nu, in de vale December, terwijl alle licht scheel kijkt, hulpeloos als een aalmoes,
karig, schriel, en onder Van Beinum, die het brouwsel van de orkestrale
alchemisten-ketel kostelijker gaar stooft, smeuiger, lekkerder opdient (hoewel 't nog
sappiger kan, maar de hemel spare ons daarvoor), o, nu viel het veel moeilijker om
ergens heul te vinden tegen de verstomde wezenloosheid, de uitmergeling, waartoe
vijf kwartier van desolaat ontbindende muziek je gevoerd had. Je zat daar murw,
geknauwd, gekraakt, vermorzeld, terwijl alles in puin lag wat je hart ooit gewenst
had, en met een oer-wijze kraai achter je die je in de oren krast: never more, never
more! En voor deze verdoemenis nergens een toeverlaat. Nergens een schuilkelder
waar je dat loeiend en grommend gespook kunt ontvluchten. Je bent in een kaal en
somber bos, op weg naar een hel. Neen, dat kan niet in December. Van oudsher viert
de mens dan andere mysteriën. Niet de triomf van de dood. Dit is het seizoen niet
om de electriciteit onzer accu's te vermorsen. Een dirigent zou moeten bedenken dat
een alles-loochende symphonie als de Zesde van Mahler in dit jaargetijde vloekt met
wat onheuglijke liturgieën voor ons nuttig achtten, wijl het correspondeerde met de
kringloop van het leven.
Maar zal deze rampzalige Zesde niet altijd vloeken, en overal, en tegen alles? Ik ben
er bang voor. Want daar gaat een mens ten onder, die men noemt ‘een held’. Zijn
nederlaag wordt omslachtig betoogd en afdoend bewezen, als een onontkoombare
werking van oorzaak en gevolg. Zijn ondergang verbrijzelt, vernietigt hem grondig,
tot in zijn kern, definitief, categorisch. Het kost ontzaglijke moeite hem te nekken.
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Hij geeft zich niet gewonnen. Pas wanneer hij voor de derde keer wordt neergeploft,
vervliegt hij met een rauwe schreeuw.
Wie echter, is die held? Niet Mahler-zelf. In de symphonische muziek kan nooit
het Ik als individu het onderwerp zijn van de muzikale handeling. Het onderwerp
van een symphonisch gebeuren is altijd een collectiviteit. (Hier ligt ook het cardinale
verschil tussen symphonische muziek en wat men verstaat onder ‘kamer’-muziek.)
Terwijl de componist (wel te begrijpen de ware componist) een symphonie concipieert
en uitwerkt, denkt hij geen seconde aan zichzelf. Hij zou dat niet eens kunnen,
daargelaten dat hij het niet zou durven. Hij heeft al componerende geen enkele
concrete voorstelling in zijn gedachten, en zeker niet zijn eigen lotgevallen, die
slechts in bespottelijke wanverhouding kunnen staan tegenover het grote orkestrale
apparaat. Wanneer hij probeert zich iets reëels te verbeelden van het gebeuren waarbij
de muziek welke hij maakt zou kunnen betrokken worden, ziet hij in de geest niets
dan een anonieme menigte van ondefinieerbare schimmen, die hij kan situeren in
een of ander landschap, en waarvan hij kan wanen of wensen de tolk te zijn, meestal
de passieve, soms de actieve tolk. Hij is zelf die menigte. Gewoonlijk zonder het
bewust te weten. Hij heeft te weinig tijd, en over 't algemeen geen neiging om zich
daarvan exact rekenschap te geven. Hij is te verwikkeld in allerlei abstracte, ofschoon
technische problemen om dat te doen. Maar hoe hij ook fungere, als actieve of
passieve tolk, en hoe hij ook de wederwaardigheden regele van het muzikale verloop,
hij is altijd de menigte voor wie en namens wie hij voelt, denkt, zoekt, zint en
componeert. Terwijl wij luisteren naar zo'n symphonie van een echte tolk, blijven
wij daarom niet lang onszelf. Al gauw verliezen wij de notie onzer persoonlijke
identiteit. Wij vergeten ons. Wij kennen ons nauwelijks nog. Wij zijn getransformeerd
in menselijk magma en ieder van ons wordt menigte.
De karakteristieken van die menigte der Zesde steken duidelijk af en laten zich
gemakkelijk omschrijven. Het is een gemeenschap van heftige, uiterst gedecideerde
zusammenmarcheerders. Hun rhythme, hun cadans is markant, stug, koppig, bits,
schneidig. Een, twee, op de maat. Zij hebben niet veel zaaks in hun harde koppen.
Wat zij zingen is banaal, vulgair, kaal en kranig, dikwijls met vinnige, afgebeten
accenten, rukkend, stotend, bazig en blufferig. Vaak maken zij een phrase niet af,
maar herhalen ze halsstarrig, tot zij ze kunnen gieren in koor. Menigmaal hebben zij
buien van sentiment. Zij lallen dan iets ordinairs dat zij weer in 't oneindige opdreunen.
Soms schijnt hun sentiment uit een andere sfeer te komen, uit een edelere regioon.
Alsof zij zich herinneren. Misschien alsof de componist zou willen dat zij zich
herinneren. Een kerkje met een plechtig koraal. Een idyllisch plekje in de bergen,
met suizend geboomte en koeklokken uit de verte. Iets liefelijks. Een lange mijmering
onder de sterren, een bedwelming, een extase van vroeger, diepe heimwee. Treurig
om het te gedenken. Te smartelijk treurig om nog eraan te geloven. Troost die verdriet
is. Troost die brandt als een wonde. Zij schudden hem af. Zij spotten ermee. Zij
vallen terug in hun norse, stramme rhythmen. Hun scherts is nijdig, grimmig,
schamper, stekelig, zonder enige goedigheid, zonder plezier, lomp en plomp
sarcastisch als het brallen van bruten die maling hebben aan de duivel en zijn moer,
of precieus persiflerend als kullende aestheten.
Uit welke afgrond, van boven of van beneden? schreit opeens het gejammer
omhoog waarmee de finale begint? Alsof er een vonnis geveld is over die troep van
geestelijk havelozen. Uit de laagte gromt een log drenzend motief. Hun idée fixe,
waarop zij verder gaan marcheren. Eerst aarzelend. Met korte terugblikken naar de
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vredigheid, de rust, de bezinning. Versleten symbolen. De troep ordent zich in vaste
colonnes en rukt op, wilder, verwoeder dan toen hun benden voor 't eerst losbraken.
Ook grauwer, plebejischer, benepener, barser, eigenzinniger, bokkiger, onbenulliger,
en even vulgair. Zij zijn onafzienbaar en rennen op hun platte wijsjes voort. Je slooft
onder hun stampend, bonkend lawaai als in een orkaan. Waar wil dat heen? Zij rennen
alles overhoop, gillend, brullend, tierend, razend. Je ziet het eind niet van die dolle
run zonder doel. Er is nauwelijks tegenactie: een ijle poging tot verweer, die niet telt.
Je wordt meegesleurd. Reddeloos. Dan valt plotseling een knots en je stuift uiteen.
Wie hanteerde ze? Niemand. De horde hergroepeert zich en vervolgt haar onzinnige
rush. De knots valt opnieuw en de troep schrikt panisch op, maar stormt joelend
voort. Pas de derde slag is raak: een kronkelig somber zieltogen en la mort sans
phrase in een gehuil.
Bestond zo'n menigte van opjagende en achternagezeten mensen reeds omstreeks
1904, toen deze Zesde gecomponeerd werd? Ik zou niet weten waar. En stellig niet
talrijk genoeg om symphonisch gegeneraliseerd te worden. Zij ving aan te bestaan
in 1914. Zij bestaat sinds 1940. Wonderlijke Mahler. Hij heeft haar gezien, gehoord,
zoals zij nu is, 44 jaar na zijn dood. Een menigte van verworpelingen, onderweg naar
de knots. Wat moet hun innerlijke plunje hem gemarteld hebben, terwijl hij die
afgrijselijke toekomst componeerde, hijzelf als de gefolterde prooi ener voorspellende
stem, hijzelf reddeloos! Welk een tortuur zich gedwongen te voelen om de elementen,
de grondstoffen van zijn gedachten te putten uit een dusdanig bedorven psychisch
reservoir, dat uitliep bij hem, in zijn muziek. En deze omringende wereld heeft hij
geschilderd met een onbuigzame zekerheid van toets, met duizenden ongehoorde,
ongelofelijke raffinementen in de tekening, met de nauwkeurigheid van een
proces-verbaal.
Ik zou dergelijke indrukken niet kunnen noteren als de uitvoering ze niet had
gesuggereerd. Dirigent en orkest gaven een ‘spel’ dat onbeschrijfbaar is door gebrek
aan woorden. Een ‘laatste oordeel’, even groot en krioelend als van Michel-Angelo,
veel schrikwekkender, veel verpletterender. Hebt gij de trillende tuba horen briesen
als een getergde tijger? Pakkende, onovertrefbare details als dit waren er in een
onnoemelijk aantal, verbazend, bewonderenswaardig, en zonder weerga.

Jean Sibelius
Wij zitten allemaal danig verlegen met Jean Sibelius, de patriarch onder de
componisten, en de Finse glorie, wiens negentigste verjaardag wij deze maand
welstaanshalve hebben moeten vieren gelijk de rest van de wereld. Wij hebben dat
zeer behoorlijk gedaan. Er zal wel geen krant zijn waar geen artikel over hem
verscheen en geen orkest dat niet een werk van hem speelde. De Rotterdammers,
onder Flipse, kwamen naar hier met zijn tweede symphonie, en het
Concertgebouworkest, onder Van Beinum, gaf een uitvoering van zijn Vijfde. Maar
dat gebeurt meer omdat dirigenten en hun artistieke leiders houden van herdenkingen
welke de samenstelling hunner programma's vergemakkelijken en altijd
rechtvaardigen, dan om te voldoen aan de dringende neiging voor een speciaal auteur
welke zij ontwaren bij henzelf of bij hun publiek. Zij zullen mij natuurlijk
tegenspreken, stilzwijgend, hetgeen de minste moeite kost, en repliek uitsluit. Laat
mij dus de gelegenheid te baat nemen om enkele kunsten (de schilders, de architecten,
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de toneelschrijvers, de beeldhouwers, de letterkundigen) gelukkig te prijzen die in
geringere graad laboreren aan commemoratie-behoefte dan de muziek.
Het zonderlinge gevoel van eigenlijk geen raad te weten met Sibelius dateert uit
de dagen van olim, toen ‘Valse triste’ hem planetair beroemd maakte. Dat was een
exquise compositie. Een model van delicieuze vinding, van delicate muzikale arbeid,
van nobele intonatie, en toch direct aansprekend bij iedereen over de hele aardbol.
Het zou ons nooit verveeld hebben wanneer hij, gelijk een tweede Chopin, honderd
en duizend van die kleine, tegelijk oppervlakkige, tegelijk diepe, steeds onvergetelijke,
steeds aantrekkelijke genre-stukjes geschreven had als die unieke trouvaille, zonder
ophouden. Zo lijkt het me nu op een afstand, en dat mag gerekend worden tot de
mogelijkheden, zelfs tot de wenselijkheden. Er ontstond na Debussy te weinig perfect
gerealiseerde en tevens sterk boeiende, emotionele snuisterij in de muziek. Wat wij
later bij Sibelius vast en zeker gezocht, verhoopt en verwacht hebben, is een
hernieuwde welling van die primordiale, mysterieuze, spontane en onontwijkbare
menselijke warmte, waarmee dat miniatuurtje ons omwikkelde. Weliswaar kennen
wij op verre na niet het ganse oeuvre van Sibelius. Doch als er onder de dozijnen
composities die hij vervaardigde iets equivalent was aan dat ene zacht gloeiende
dingetje, dan zouden wij het, dunkt me, weten. ‘Valse triste’ is getrokken uit de
muzikale illustratie voor ‘Kuolema’, een tragedie van Järnefelt, welke tegenwoordig
niemand zich herinnert.
Telkens wanneer de rest zijner muziek mij voorbijgaat als de taal van een vreemde
wiens bedoelingen ik wel ongeveer achterhaal, maar die ik toch niet versta en met
wie ik geen intiem gesprek zou kunnen voeren, heb ik naar de redenen gevorst van
een ontoegankelijkheid welke slechts nadeel voor mij had. Zij liggen niet op het
terrein der techniek, dat begreep ik spoedig. De techniek waarvan Sibelius zich
bedient in zijn symphonieën, zijn vioolconcert, zijn toongedichten, is persoonlijk
(hij componeert gaarne op twee gelijktijdige plans die met curieuze
perspectief-wisselingen over en door elkaar schuiven) doch zij is niet hermetisch,
zeer bevattelijk en overzichtelijk. Door middel van zulk een techniek kan men
ondernemen wat men verkiest, het meest occulte en het meest gewone. Zij veroorlooft
b.v. om aan het banale een ongebruikelijke tint te geven en het niettemin zijn
alledaagsheid te laten. Daar begint steeds het transcenderingsvermogen van de
kunstenaar, het voornaamste wat ik van hem vraag en het eerste dat ik in hem zal
waarderen.
Het is evenmin de Finse intonatie die mij voor Sibelius afsluit. De muzikale folklore
van alle naties en van alle continenten heeft raakpunten en analogieën, zodra men
een oude melodie ontdoet van haar tekst. Alle muzikale folklore der hele wereld
ontspringt uit dezelfde bron. De menselijke muziek is monogenetisch. Er bestaan op
dit gebied en onder deze gezichtshoek geen nationalismen. Ik heb dus geen moeite
met de Finse toon van Sibelius, evenmin als met de Bretonse toon van de onlangs
gestorven Guy Ropartz, de Russische toon van Moessorgsky, de toon der melodie
van een antieke Chinese tempelzang, van een melodie uit de tijd van Pericles, van
Karel de Grote, of uit de buurt van de Amazone, van de Congo. Als wij ooit muziek
zullen horen uit andere zonnestelsels dan het onze, zal het nog dezelfde muziek zijn,
geloof ik. Gebouwd op grondtoon, quint, quart of terts en octaaf. Dat is de grandioze
en eenvoudige geaardheid der muziek: haar cosmische fundering.
Ook van Sibelius' temperament heb ik geen hinder. Ik zou hem rangschikken onder
de beschouwelijken, de meditatieven. Zelfs in de actie, schijnt me, blijft hij
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contemplatief. Hij is nooit eigenmachtig doende, regelende, maar steeds gedenkend,
nazinnend op hetgeen hij zag. Zijn innerlijk oog bestrijkt een wijde, heldere ruimte,
maar zij is vlak, met weinig merktekens, weinig richtlijnen, en wie zich een beetje
ver van huis waagt zou er gauw verdwalen. Het oog dat langs deze brede horizon
rustig omzwerft, heeft de blik van een goed en gerechtig mens. Het kijkt met een
sympathiserende belangstelling, zonder veel begerigheid, zeer oplettend, zonder
wantrouwen, zonder ironie, zonder hekel, en gaarne bereid tot een onverwachte glans.
Het gemoed waarvan het de spiegel is, zal licht overhellen tot het immobilisme, het
quietisme en de vaagheid van een ongestoord nirwana.
Deze eigenschappen zouden tezamen een zuiver en onweersprekelijk symphonicus
kunnen opleveren, als zij beheerd worden door een waakzaam intellect. Want in
laatste instantie bepaalt het intellect tussen de verschillende psychologische gegevens
zijn schifting en zijn keus.
Hier nu, bij de intellectuele ordening zijner symphonieën, rijzen voor mij de grote
bezwaren tegen Jean Sibelius. Elke vraag al verraadt een twijfel, en elke twijfel een
tekort. Waarom hebben zijn thema's zo weinig plastiek dat noch hun vorm, noch hun
inhoud zich na veelvuldig horen in het geheugen grift? Waarom overschrijden zijn
thema's bijna nimmer de phase van het embryo? Waarom bereiken zij haast nooit
het stadium van een georganiseerde wezenheid? Waarom blijven deze elementen
steeds onvruchtbaar? Met andere woorden: Waarom gebruikt Sibelius voor hun
vermenigvuldiging een zo geweldig aantal tautologieën, pleonasmen, synoniemen,
redities, en alle overige soorten van herhaling die een stagnatie uitdrukken der
gedachte, der verbeelding, der gewaarwording? Waarom is er zo weinig consequente
lijn in het verloop van zijn muzikale discours en zo veel willekeurige beklemtoning
in de uitspreking dat men hem na een korte poos niet meer kan volgen? Waarom
verarmt hij het orkestrale palet tot twee tinten en tot een minimum van nuancering
in die twee tinten?
Ieder dezer vragen impliceert een onvoltooidheid welke het intellect van de
componist had kunnen bemerken en verhelpen. Wat de contrôle van het intellect
vermag voor de practische besturing van de psyche hebben meesters bewezen als
Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, Debussy, om slechts de doorluchtigsten te noemen.
Omdat van hun voorbeeld geen notitie werd genomen, zou over dit onderwerp (de
wederzijdse werking tussen psyche en intellect) een nuttige handleiding te schrijven
zijn. Sibelius weet alles wat een componist geleerd kan worden. Behalve dit ene
nodige. Bij hem doolt de psyche rond, geblinddoekt, lukraak tastend langs de paden
van een labyrinth. Daar ligt de oorzaak van de eerst spannende, vervolgens
enerverende, ten laatste beknellende en hulpeloze indruk welke men heeft onder het
luisteren naar zijn muziek: een sensatie van niet op te schieten, niet vooruit te komen,
te slabakken, te treuzelen (zelfs in de sporadische opzwepingen), te lijntrekken, te
lanterfanten, te straatslijpen, te baliekluiven, te slenteren (de woorden ontbreken niet
als men op de manier van Sibelius hetzelfde anders wil zeggen), te trantelen, te
ijsberen, te sjokken, te sukkelen, meestal in een aangename doezel, tot men doodloopt.
Misschien verheft die muziek zich boven alle gebeurlijkheden in ruimte en tijd. Er
is geen noot te vinden in zijn Vijfde Symphonie die er op zou kunnen duiden, dat zij
gecomponeerd werd gedurende een wereldoorlog. Misschien vertolkt haar intrinsieke,
onbewuste doelloosheid juist een der principale karakteristieken van een deel der
mensen onzer eeuw.
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Men kan hierover denken gelijk men belieft. Eén feit staat vast. Het kleine Finland
(bevolking 4.176.000) heeft het aanzijn geschonken aan een componist en hem vanaf
de beginne tot aan heden genoeg geëerd, genoeg arbeidsmogelijkheden verschaft om
met onvolmaakte hoedanigheden, ondanks evidente tekorten, representatief te worden
over de gehele aarde. Dat is goed. Dat is groot.

Een bundel Hollandse Muziek
Het was lang geen kwaad idee van de Nederlandse Radio Unie om een aantal
Hollandse componisten een reeks variaties te laten schrijven op het bekende liedje
Des winters als het regent.
Er lag iets aardigs in zo'n opmaak ener presentabele staal-kaart van diverse muzikale
stijlen waarmee onze dirigenten hadden kunnen reizen over land en zee en door de
aether. Gij ziet dat al uit de verte, zonder het gehoord te hebben. Een sierlijke waaier,
een fraai boeket van zeven auteurs als de tonen van de gamma, die gerust twaalf
hadden mogen worden om de zwarte toetsen niet te vergeten. Twee en een halve
minuut voor elk, de rusten inbegrepen. Dat is nog maar een half uur tezamen. Dat
kon.
De impresario van de onderneming bepaalde zich tot zeven en ik weet niet volgens
welke normen hij ze koos. Misschien wel bij loting. Want hoe zou anders Cor de
Groot onder hen verzeild geraakt zijn, die uitstekend piano tokkelt doch slechts heel
primitieve noties heeft van het componeren? Maar loting of keuze door een ignorant,
dit is een dubbele reden om te zeggen wie ontbreken op de lijst. Alfabetisch: Hendrik
Andriessen, Lex van Delden, Rudolf Escher, Hans Henkemans, Bertus van Lier,
Leon Orthel, Alex Voormolen. Dat geeft juist twaalf. Hebben zij niet gewild? Ik
houd hen niet in die mate voor onpraktisch, of onwillig, hier bij ons, waar alle
componisten drenkelingen zijn die zich, als in het Turkse spreekwoord, zouden
vastklampen aan een slang om dobberend te blijven.
Het werk der Zeven is hier geïntroduceerd door Paul Hupperts en het Utrechts
Stedelijk Orkest op een concert van de Amsterdamse Kunstkring. Het misviel niet,
het ontving zijn schappelijk rantsoen aan applaus gelijk onverschillig wat in onze
huidige concertzalen, maar ik twijfel sterk of er onder de vele luisteraars iemand erg
happig was om het te horen voor een tweede keer. De schuld echter van dit dubieuze
succes behoefde men per slot niet te laden op de impresario. Met de namen die hij
uitzocht, en zelfs met Cor de Groot in hun midden, had een album samengesteld
kunnen worden waarvan het geheel interesseert ook al lukte een pagina minder. De
fout zit bij de auteurs zelf die niet voldoende overleg onder elkaar pleegden alvorens
aan de slag te gaan. Op de manier van schoolse componisten hebben zij een serie
variaties geleverd zonder interne coherentie, die elkander doubleren en samenhangen
als los zand. Een eeuw geleden gold deze arbeidsmethode reeds voor een verouderd
standpunt. In ieder geval vloekt zij met begrip van team-work. Het was radicaal
verkeerd om een min of meer speelse, blaguerende, badinerende opzet te laten
beginnen met een iele, tastende, intellectueel zeer spitsvondige, maar ook zeer
onduidelijke en enigmatische expositie van het thema door de nestor Sem Dresden.
Het rillerig vereenzaamde stukje dompelde direct in een anti-climax van huiverende
stilheid, verlatenheid. Vind hier eens een vervolg dat een beetje logisch aansluit en
de toestand opknapt! Niemand heeft het geprobeerd. Jurriaan Andriessen, Strategier,
Flothuis hebben maar even uit hun mouw geschud wat er gewoonlijk inzit: een druk
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gedoetje, een elegische mijmering, een walsend dansje. De enige die een originele
en geestige visie had op het onderwerp was Karel Mengelberg. Hij encadreerde zijn
scherts over het loze gegeven met twee kwasi monumentale poorten van luid orgelende
klank. Dat was echte humor, en raak. Maar hij stond genummerd als zesde en kwam
te laat. Hij zou niettemin de situatie hebben gered wanneer Anthon van der Horst,
die de finale schreef, zijn koorzetting van het liedje had geplaatst tegen een
suggestiever, minder vlak orkestraal achterplan. Bij hem gebeurt weer te weinig en
daarmee eindigt de geschiedenis van een verloren gelegenheid.
Na een voorspoedige rondtocht door vele steden van Holland, België en Frankrijk
brachten Willem van Otterloo en het Residentie Orkest ook te Amsterdam de première
van het ‘Concert voor twee violen’, dat Henk Badings geïnspireerd werd door de
eminente concertmeesters van het Haagse ensemble, Herman Krebbers en Theo Olof.
Gedegener en degelijker compositie, met klassieke schering en moderne inslag,
kan men zich nauwelijks verbeelden. Er zijn geen gaten in het muzikale weefsel.
Nergens breekt de draad. Nergens stokt de golving, de beweging. Vanaf dat halsstarrig
pulserende vijf-kwarts motief waarmee zij energisch inzet, tot aan het even drastische
eindpunt loopt alles op rolletjes, als een secuur geregelde mechaniek. Er zijn haltes
tussen de drie delen. Maar geen hiaten. Na de driftige, struise actie van het eerste
volgt enige kalmering in de woelige branding, enige bezinning, doch het rhythme
klotst ondergronds voort, gedurig, en als ongeduldig om zijn hardnekkig kloppen te
hervatten, onbedwongen. Men deint in een zee van geluid. Men is altijd bezig zonder
te beseffen waarmee. Alle instrumenten schijnen te vervloeien in een veelkleurig
spiegelende, wemelende mengeling, boven welke enkel de vibrerende celesta zich
terstond herkenbaar aftekent. De twee solo-violen zingen daar gemakkelijk overheen,
uiterst lastige toeren uitvoerend, zonder dat men het bemerkt, als een onophoudelijke
glinstering, fonkeling van vlugge lichtstipjes, zo verschenen zo verdwenen. Zelden
onderscheidt men de twee violen van elkaar. Meestal spelen zij samen en lijken zij
hetzelfde te spelen ook wanneer zij verschillen. Haast nooit kan men ze identificeren.
Zij treden op als tweelingen, als dubbel-sterren, met gelijke reflexen, gelijke
flankering. Verbaasd, en met gespitste oren bewonderend tuurt men naar die boeiende
haard van steeds anders gemoireerde welluidendheid.
Maar als men zich rekenschap wil geven van hetgeen er eigenlijk klinkt, of als
men later zich poogt te herinneren wat men toen eigenlijk heeft gehoord, en hoeveel
moeite men ook doet om die talloze tintelingen te fixeren in een gedaante, dan bevindt
men zich opeens tegenover een aanloop hier, een aanloop daar, overal een aanloop
en dikwijls een gelijksoortige aanloop, die zijn kleine bereik van anderhalve maat
zelden overschrijdt en steeds uitdraait op een paraphrase, een improvisatie, een
fantasie, een digressie over dezelfde korte formule, kwistig en rijk geornamenteerd,
doch immer cirkelend binnen zijn korte radius. Alles start voortdurend zonder vooruit
te komen. Wanneer men zich poogt te vergewissen van de expressieve en emotionele
curve langs welke deze muziek de hoorder meeneemt, heeft men dezelfde
gewaarwording van onophoudelijke schakering in de uniformiteit. Er is geen daling,
maar evenmin stijging van de temperatuur. Zij schommelt lichtelijk rondom een
gemiddelde graad. Het is zeer knap van Badings om met zulk een nivellering en
egalisering der mentale en psychische gesteltenis niet in apathie te vervallen, en zelfs
een indruk te geven van pathos. Toch kijkt men met een gevoel van onbehagen daarop
terug, als na een begoocheling, als na een opwinding over een futiliteit, als men zich
dik heeft gemaakt over niets.
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Het vierde kwartet dat Oscar van Hemel schreef in 1953 en in hetzelfde jaar bekroond
zag op de internationale wedstrijd te Luik, kreeg met een beetje vertraging de plaats
die het verdient op de programma's van het Hollands Strijkkwartet.
Ziehier een werkje waarover wij ons onbewimpeld zouden kunnen verheugen,
wanneer wij niet allen gelijk de rest der wereld, te springen stonden om ik weet niet
wat te zien verschijnen in de muziek, een mirakels genie, een wonder, dat met
algemene stemmen wordt geproclameerd. Niet zo ijverig, vrienden, niet zo haastig.
Proper werk, eerlijk werk, zonder pretentie, zonder opschepperij, zonder
opgeblazenheid, zonder charlatannerie, zal er nooit genoeg, nooit te veel zijn. Van
Hemel verricht in dit kwartet geen opzichtige kunsten. Hij strengelde maar wat
heldere, luchtige guirlandes uit motieven, die bijna voor de hand liggen als de bloemen
des velds. Hij geeft zich gelijk hij is. Geen ziertje aanstellerij. Minzaam. Inschikkelijk.
Met de respectabele techniek die hij heeft, kan hij het ongewone en ook het
buitengewone eenvoudig laten schijnen. Geen slordigheden. Geen gepieker. Niet
eens bij de fuga. Meestal zangerig en nooit platvloers. Soms vreemde, eensklaps
fascinerende diepten in de klank, en voor ieder toegankelijk. Alles alsof het zo maar
gegrepen behoeft te worden. Een meesterstuk? Wie zal dat uitmaken tegenwoordig?
Niettemin zou ik willen dat wij enkele dozijnen van zulke kwartetten hadden, en dat
zij ergens thuis gespeeld werden tot in alle achterhoeken van ons land. Dat zou goed
zaad kweken.
Mijn overzicht van de laatste weken is compleet wanneer wij nog even de liedjes
gedenken en de symphonische fragmenten die Pijper schreef voor The Tempest, op
de vertaling van Nijhoff.
Het was in 1930. Toevallig zag ik de opvoering en ik kon me herinneren hoe
vanzelfsprekend zij klonken bij Shakespeare's feeërie. Zij werden gecomponeerd om
zich natuurlijkerwijze te vervlechten, te vereenzelvigen met de atmosfeer van het
sprookje. Zij kunnen eigens deze atmosfeer niet wekken. Het was een vergissing om
ze naar het podium te halen van het Concertgebouw, met een orkest dat weliswaar
gereduceerd was maar dat desondanks nog veel te zwaar klonk en de stem van Cora
Canne Meijer verzwolg. Wie is verantwoordelijk voor zulke blunders waarmee men
noch de componist, noch de zangeres, noch iemand van de hoorders een dienst doet?
Men had dat op de eerste repetitie moeten merken. Is het Van Beinum onbekend dat
er geschiktere composities bestaan voor een mooie alt-mezzo? Weet ook de artistieke
leider dat niet? Waarvoor hebben zij dan het documentatie-bureau Donemus?

Een andere Faust
De speelduur van Gounods Faust, opgevoerd zonder coupures, bedraagt drie uur,
volgens Duitse opgave, die gebaseerd is op gematigd tempo.
Bij de nieuwe montering welke de Ned. Opera aan onze kerstboom had gehangen,
was een heel tafereel geschrapt (het vierde), het zevende, de heksensabbat op de
Blocksberg, aanzienlijk bekort, plus de kleinere besnoeiinkjes hier en daar die we
niet zullen rekenen
In weerwil van deze opmerkelijke tijdsbesparingen, en niettegenstaande het vlotte
verloop der decor-wisselingen gedurende de entre-acte's en ondanks de normale
lengte van de pauze, eindigde de voorstelling pas te kwart voor twaalf. Met een niet
noemenswaardige vertraging was zij begonnen even over acht. Die schrappingen
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lieten dus de speelduur nagenoeg ongewijzigd. Gij kunt daaruit afleiden met welk
een langzaamheid en loomheid er gedirigeerd werd door de veteraan Eugène Bigot,
met welk een impassibiliteit. Reeds vanaf de ouverture oefende hij ons geduld. Zij
leek oneindig. Zij werd nog onbelangrijker dan ze al is. En op hetzelfde gangetje
boemelden wij verder.
Het tafereel dat spoorloos verdween, was Marguerite's kamertje. Haar Barbizonse
interieurtje à la Millet. Binnen spint het ontroostbaar verlaten meisje, met haar treurend
liedje, en buiten zingen haar vrolijke kameraadjes. Waar bij de vorige enscenering
nog een wieg stond, en zelfs een kindje erin, was nu niets meer. Ja, de opkomende
generatie (een nieuwe montering moet gemiddeld tien jaar mee) zal Gretchen am
Spinnrad niet meer kennen. Zij zal ook niet weten wat er met haar gebeurd is, waarom
zij zo jammert bij die kerk, waarom zij belandt in een onderaardse kerker. Ik zou
wel eens de beraadslagingen willen bijwonen van de opera-directeur en zijn diverse
medewerkers, wanneer na onderling overleg besloten wordt tot zulke verminkingen.
Wat kan daar het beslissend argument zijn om een werk dermate nodeloos te
mishandelen? Zou er op die bijeenkomsten nooit iemand zijn die protesteert?
Ook van de Walpurgisnacht zal de aankomende generatie niets begrijpen.
Mephistofeles inviteert zijn brave Faust op een orgie van heksen, duivels en de
beroemdste verleidsters der historie. Er werd zeer goed gedanst. Veel beter dan ooit
in de Ned. Opera. Maar was dat een orgie? Waar waren de heksen en demonen?
Waar was de Faust die zich een bacchische roes drinkt? Er werd een bevallig ballet
vertoond dat zelfs in een nonnenklooster niet zou kunnen verontrusten. Het bevatte
niet de geringste aanleiding om de onzichtbare Faust van streek te brengen en hem
een visioen te bezorgen van Marguerite, ‘bleek en ongelukkig, met om haar hals een
rode band, als de snede van een bijl’, zoals Adriaan Morriën schreef in het programma.
Men had vergeten Morriën ervan te verwittigen dat zijn beschrijving niet strookte
met het schouwspel.
Aan de decors, ontworpen door Dimitri Bouchène, was veel moeite besteed en zorg.
Maar gelijk de meeste romantici van sinds circa het jaar 1800, verbeeldt de auteur
zich de Middeleeuwen niet zoals ze waren toen de mensen er leefden - in keurig
onderhouden, fris beschilderde huizen etc. - maar zoals ze nu zijn, gepatineerd,
verweerd en haast bouwvallig. Dat is natuurlijk niet zo. Al die woningen en gebouwen
van omstreeks 1500 (de eeuw van Faust) waren niet kaduuk. De mensen van toen
huisden niet in half afgetakelde ruïnes. Ze hielden er niet van. Ze hielden van
spiksplinternieuwe, glanzende, mooi opgedofte verblijfplaatsen. Op hun manier
dachten zij modern. Men kan dat controleren op zo goed als alle schilderijen uit die
dagen.
Bij Bouchène nu ontbreekt hier een steen, ginds een kozijn of iets anders. Men
heeft het gevoel dat overal gauw wat opgeknapt zou moeten worden, zal het niet tot
puin ineenstorten. Enkel de reusachtige draak met vreselijke klauwen, die als
achterwand diende van het derde bedrijf (de kerk-scène) zat vers in de verf. Doch
wat deed deze geweldige draak daar? Wie kan dat ophelderen? Ook het achterdoek
van het laatste tafereel (de gevangenis), een glorieus geïllumineerd, streng-geometrisch
kruis, kwam kersvers uit de fabriek. Het was zeer stichtend bedoeld vermoedelijk,
en het stemde griezelig sceptisch. Mij tenminste, die me afvroeg wat dat daar had te
maken. Nog een andere grilligheid: Het lage deurtje van de kerker bevond zich links
op de voorgrond. Het was koddig om Faust en Mephistofeles daar gebukt onderdoor
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te zien kruipen, terwijl zij met één stap verder te gaan zo gemakkelijk bij Marguerite
hadden kunnen binnenlopen. Dat helpt de fantasie niet, maar werkt op de lachspieren,
wat in de tragische omstandigheid ongepast is.
Tegen het dikwijls vermolmde decor van Bouchène staken zijn florissante costumes
zonderling af, bijna exotisch (als van vreemde toeristen in een vervallen stadje) en
het bevreemdt mij, dat zulke krasse, flagrante contrasten de ontwerper zelf niet treffen,
en niemand schijnen te verbazen. Bij mij roepen zij de onbedwingbare lust wakker
om die fraai uitgedoste, historisch gestileerde (de eeuw van Maximiliaan) burgers
en burgeressen, studenten en soldaten in hun eigen bedoening te zien. Alles reëler,
solider. Ook de wankele stellage waarop de muzikanten geacht worden te spelen
tijdens de fameuze wals.
De algemene verjongingskuur van de aankleding had zich niet uitgestrekt tot de
bezetting van het merendeel der rollen. Toen Frans Vroons zijn verschoten mantel
van oude filosoof had afgeworpen, ontwaarden wij te weinig van de veroverende
jeugd welke de satanse bekoorder hem bij contract had beloofd. Wij hoorden haar
eveneens te weinig. Vroons zal lang nog aangrijpend blijven in dramatische partijen
als Peter Grimes. Maar hij is niet meer de ‘lyrische tenor’, die voor Faust vereist
wordt.
Het mezza voce van Greet Koeman (Marguerite) klinkt even blank, even ontroerend
in zijn prilheid als vroeger; haar stervensscène was hartverscheurend. Denkelijk zou
zij dezelfde graad van aandoenlijkheid bereikt hebben bij haar grote klacht van het
derde bedrijf, wanneer men haar dat deerniswekkend gebed had laten zingen in de
kerk waar het thuis hoort, en niet (gemakshalve) midden op straat, moederziel alleen
met Mephistofeles en die buitenissige draak. In het retrospectieve, overal waar zij
het kortstondig geluk herdenkt en betreurt, is haar innigheid altijd weer meedeelbaar.
Maar voor de eerste helft van haar rol, waar zij dat geluk-zelf heeft te vertolken van
een overrompelende, overstelpende liefde, en haar diepe, naïeve verrukking, bezit
zij niet meer de ongerepte, ongebroken overtuigingskracht. Ik geloof echter dat zij
deze gave kan terugwinnen.
De partij van de Duivel was wederom opgedragen aan Siemen Jongsma, wiens
stem eigenlijk te bol is voor een dergelijk karakter-type. De regisseur, Jean Mercier
(hier tot nu toe onbekend), onderstreepte de ongeschiktheid van de stem door de
figuur van Mephistofeles zo veel mogelijk in het burleske, het snoevende, het
canailleuze en bij wijle in het spokerige te trekken. Zijn verschijning als fosforiserend
skelet tijdens de wals, mag geteld worden onder de wansmakelijkheden, en bovendien
absurditeiten van het grofste kaliber. Blijkbaar heeft Mercier aan deze rol het vlijtigst
gewerkt, maar ook in de vulgairste stijl, en het zou best kunnen dat ik Jongsma
overdrevenheden van gegalm, van holle, onvaste intonaties, van gechargeerde accenten
verwijt, waarvan de fout ligt bij zijn metteur en scène.
Onze voornaamste schadepost van Mercier's bijdrage aan de nieuwe montering
beperkte zich tot deze hinder. Voor de rest bepaalde zijn inventie zich tot enkele
varianten van de routine. Ik wil daarom de twee debutanten niet lastig vallen met
voorbarige raad. Beiden, Jean Alofs als Valentin, een goede maar onvoldoend
geschoolde bariton, en Ilse Bresser als Siebel, een nog ondefinieerbare, nauwelijks
afgestudeerde sopraan, toonden de ijverige opzettelijkheden van het dilettanten-toneel
waarbij men vergoelijkend en waarderend glimlacht.
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De enige wier stem noch onder de vervlietende jaren, noch onder de veranderde
enscenering geleden had was Jo van de Meent, de onverstoorbare Marthe. In de koren
was een neiging te bespeuren tot nonchalance. Het orkest speelde uitstekend. Bigot
rekt de tempo's, maar hij dirigeert exact en muzikaal.
Misschien is er te veel deficit bij deze opvoering. De onsterfelijke Faust kan daar
tegen. Nooit zal iemand erin slagen om hem dusdanig te verknoeien dat zijn muziek
haar werking verliest. Dit is het voorrecht van alle meesterstukken. Aan scherven
boeien zij nog.

Kamermuziek
Er is niets moeilijker dan het technische deel der muziek te bezielen met leven. Dat
komt neer op een paradoxaal verbond tussen de hoogst mogelijke mechanische
precisie en de duizendvoudige onberekenbare fantasieën en schakeringen van wat
wij symbolisch noemen ons hart. Het instrument waarvan de musicus zich bedient
(zijn keel of een werktuig) en ook het schrift (hiëroglyfisch maar zeer exact) waarin
de componist zijn gewaarwordingen noteert, kanten zich als het ware qualitate qua
tegen die inmenging van het onvoorzienbare. De instrumentalist ducht haar omdat
zij altijd riskeert een regelmatige volmaaktheid te verstoren welke hij met ontzaglijke
inspanning heeft verworven, en die reeds van nature labiel is. De componist ontwijkt
de irruptie van het bezielde leven, omdat zij zijn voorbeschikte vormenschema's
immer dreigt te verbreken. Geen van beiden, noch de instrumentalist noch de
componist, aanvaarden zonder schuwheid de inmenging van ‘het hart’, omdat zij aan
het technische criterium een tweede maatstaf toevoegt die alles compliceert, en aan
welks buitensporige eisen moet worden voldaan. Maar zij weten ook zeer goed
(evenals hun hoorders) dat die eisen vervulbaar zijn en dat slechts door het paradoxale
verbond tussen twee haast onverenigbare doeleinden een werking wordt verkregen
welke niet overtrefbaar is omdat zij elke denkbare wens en verwachting bevredigt.
Hoewel het concert, waar Lilia Lobanowa mij zulke ideële princiepen in gedachte
bracht, al twee maanden achter ons ligt, zal het nooit te laat zijn om te getuigen van
een verwondering en van indrukken die zich voortaan rijen naast het zeldzaamste,
het kostbaarste van alles wat ik mij herinner. Het verging mij alsof ik sinds jaren, ja
sinds eeuwen niet zo had horen zingen als door deze Russische sopraan. Hier zong
opeens iemand weer goed, niet méér dan goed, maar in een supreme graad van
goedheid. De mooie klank. Maar nergens mooi om het mooie. De juiste toon. Maar
nergens juist om het juiste. In iedere toon een speciale nuance, en dikwijls zelfs in
één toon verscheidene speciale nuances. Maar nooit de nuance om de nuance. En
altijd de nuance welke beantwoordde aan een vraag die men onbewust stelde zonder
het te weten. De nauwkeurigheid van het antwoord op de voortdurende vraag die wij
worden onder het luisteren, en altijd dezelfde prompte nauwkeurigheid in fracties
van een honderdste seconde. Een onverbroken samenhang. Bovendien een ongezochte
samenhang. En dan die menselijke warmte, die zo vertrouwelijke, zo onbedrieglijke,
en toch altijd weer ondefinieerbare menselijke warmte. Nooit te veel. Nooit opzettelijk.
Juist zoveel als nodig was, en steeds weer verschillend, ofschoon eender. En altijd
dat boven-persoonlijke, dat waarlijk onpersoonlijke in het allerintiemste, in het
allerdiepste. Die totale wegcijfering van zichzelf, dat complete en onmerkbare opgaan
in het fenomeen muziek, volledige verglijding in onophoudelijke andere muziek. En
daarbij die superieure zangtechniek, waaraan niets ontbreekt en waarvan men alles
kan vergen, zonder een ogenblik van aarzelen. Wat wij een openbaring, een
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ontdekking noemen is gewoonlijk niets anders dan de bevestiging van hetgeen wij
vooruit gedacht, gevoeld, gedroomd, verlangd hebben. Bij Lilia Lobanowa had men
zulk een revelatie. Men verstond zonder te begrijpen, men begreep zonder te verstaan.
Zo is ware muziek, wanneer zij mens wordt.
Kunstenares van gelijke soort en rang is de pianiste Rosalyn Tureck, die in de kortste
keren de sympathie der Amsterdamse melomanen heeft veroverd met Bach, met niets
dan Bach. Zij heeft een exclusieve verering voor de meester van de Goldberg-variaties
en Das Wohltemperierte Klavier, hetgeen onmiskenbaar duidt op het zeer particuliere
maaksel van een artiste, in wier wezen 24 Turkse chromosomen zich samenvoegden
met 24 Russische. Dat uit een dusdanig bijzondere synthese een Bach-priesteres
voortkwam is gewis al merkwaardig. Maar nog veel merkwaardiger is de wijze
waarop de kunst van Bach, het idee van Bach zich reflecteert in en door dit ongewoon
geordende organisme. De Bach die Rosalyn Tureck ziet en hoort in haar binnenste
is tegelijk sensitief en rationalistisch. Sensitief als een bloem. Rationalistisch als een
wiskundige. Beide dominerende eigenschappen afgewogen op de balans van het
intellect en verenigd in het zuiverste evenwicht. Altijd is er een gelijke mate van
sensitiviteit in haar rede en een gelijke mate van rede in haar sensitiviteit. Heel haar
spel is afgericht op het verwezenlijken en bewaren dezer complementaire harmonie.
Of het de echte Bach is, die zij zo ziet, kan niemand bewijzen noch tegenspreken.
Maar zeker is het de meest waarschijnlijke. En ook de meest wenselijke, de meest
voorbeeldige in de verwarring van onze convulsieve tijd.
Om de Bach van haar innerlijke visie te realiseren gebruikt Rosalyn Tureck de
moderne piano zoals men het nooit hoort doen, behalve door sommige componisten,
laten we zeggen Debussy. Haar veelvuldige aanwending van het linker pedaal, ook
in het forte, al of niet gecombineerd met een uiterst soepele toepassing van het rechter,
is kentekenend voor haar opvatting, haar methode en haar aanslag. De klank, als het
ware spectografisch geanalyseerd, geïriseerd, lijkt op die van een clavecymbel, doch
is belangrijk doorzichtiger. Zijn onvergelijkelijke helderheid is zo opvallend en
treffend dat zij zich omzet in geheimzinnigheid. Hij is tevens warm en koel, concreet
en abstract, sensueel en ascetisch. De eenheid der tegendelen, verwezenlijkt met een
even onfeilbare mechaniek als gepassioneerd levende, intellectueel geregelde fantasie.
Ik heb geluisterd in een onophoudelijke bewondering, maar met een geheel aparte
verrukking naar haar opbouw en vertolking der fuga in es klein, uit het eerste boek
van het Wohltemperierte Klavier. Men kon daar als de bewoner ener geruisloze en
tovervolle oneindigheid de zang geboren zien worden en zich vermeerderen. Men
kon daar de opgeroepen stemmen volgen, alsof men geleidelijk kristallen zag groeien,
of de mathematische spin haar web zag weven in een stille dageraad, en hoe meer
de stemmen zich verstrengelden, hoe extatisch ontroerder zij zongen. Ziehier een
der niet vergelijkbare, nergens en nooit overtroffen, in de verste verte niet geëvenaarde
manifestaties van de Europese geest. Zeer geleerde mensen mogen mij dan komen
vertellen dat de geest van andere continenten gelijkwaardig gewerkt heeft. In zake
alle overige kunsten wil ik dat wel geloven. Maar voor de muziek gaat die stelling
niet op. In zijn muziek is de Europese geest uniek, absoluut en weergaloos uniek,
onvergelijkbaar verheven boven alles wat elders in geluiden is uitgedacht.
Niet minder dan vijf eminente strijkkwartetten verschenen gedurende de laatste
weken in de Amsterdamse concertzalen, zonder dat de interesse of het enthousiasme
verzwakten voor deze edele en subtiele beoefening van musiceren, waar alles wordt
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getoetst op zijn integrale waarde. Elk der zes programma's bood naast de erkende
parade-stukken van het repertoire een curiositeit van vroeger of van heden, zodat
ieder hoorder de zekerheid had zijn tijd niet geheel te verliezen.
Het Carmirelli Quartetto (uit Italië) verraste met een kwartet van Baldassare
Galuppi, in welks toon men onmiddellijk de dieptewerking bespeurde van het genie.
Galuppi was een der glories van het Venetië der achttiende eeuw dat geweldige
hoeveelheden muziek geproduceerd en geconsumeerd heeft, die ligt te verschimmelen
in de bibliotheken. De mensen van toenmaals hongerden onverzadigbaar naar het
nieuwe dat de componist onuitputtelijk moest leveren. Sinds dertig jaar is het net
omgekeerd. De mensen zijn tuk op het oude en de componist vindt voor zijn noten
geen afzetgebied. Zelfs Honegger, hoewel de meest begunstigde, klaagde over zo'n
noodtoestand, waarvan slechts de dirigenten en overige virtuozen profiteren. Want
doorgaans staat tegenwoordig het nieuwe tot het oude in verhouding van 1 tot 10.
Het Smetanovo Kvarteto (uit Praag) speelde op de twee concerten die het gaf een
kwartet van Janacek en van Prokofieff. Hoe meer ik hoor van Prokofieff, hoe meer
ik geloof dat hij wordt onderschat. Hij was veelzijdiger en vindingrijker dan Bartók.
Zijn fantasie bestreek een ruimer horizon. Zijn combinatie-vermogens met de twaalf
tonen der gamma waren aanzienlijk minder beperkt, zijn gevoelswending en
gedachtengang minder gefixeerd in een bepaalde richting. Het kwartet van Janacek
is boeiend wegens de eigenzinnige en spontane factuur waarmee hij alles typeerde
wat hij componeerde. Als ik maar raad wist met de ondertitel ‘naar Tolstoj's
Kreutzersonate’ welke hij erop plakte. Wat dat kwartet van verre of van nabij te
maken kan hebben met die roman is me een onoplosbaar raadsel, waardoor mijn
ontvankelijkheid voortdurend verward en gestopt wordt.
Het Hongaarse Strijkkwartet sierde zijn programma met een noviteit van de
Braziliaan Heitor Villa-Lobos, die, als de biografische toelichting geen drukfout
bevat, meer dan 1500 composities schreef tijdens een leven dat nog niet is afgebroken.
Zoals Galuppi, en wij kennen daarvan nauwelijks het driehonderdste part. Uit het
‘Quartetto Brasileiro nr 2’, geïntroduceerd door de Hongaren, blijkt een zonnige,
vitale natuur, een pittoreske, charmerende, gaarne improviserende inventie, en een
losse, aantrekkelijke techniek, die bij het Europa van Parijs niet achterbleef. Het is
mogelijk dat deze muziek sterker draagkracht zou hebben als wij vertrouwder met
haar waren en aanknopingspunten ermee hadden in onze herinnering.
Het optreden van het Hollands Strijkkwartet onderscheidde zich door een auditie
van Sjostakowitsj' kwartet opus 49, de representant van het hedendaagse Rusland.
Alle notoire modernismen zijn in dit beurtelings poëtische, schertsende, serieuze,
popularistische werkje geassimileerd en ontdaan van hun corrosieve elementen. Een
muziek, die ongedwongen vloeit, als water uit de bron, en die men opneemt met
ongetroebeld genoegen, voor zijn plezier.
Ofschoon ik een onverzettelijke afkeer heb van Max Reger ben ik gaan luisteren naar
zijn opus 121, dat werd uitgevoerd (en zeer voortreffelijk) door het Röntgen-kwartet.
Want ik beschouw het als nuttig en nodig om voormalige impressies te verifiëren.
Onpartijdig. Ook wanneer ik, zoals nu, de redenen van mijn hekel bevestigd en
verzwaard zie. Neen, Reger was geen componist. Hij was een zeer kundig en zelfs
zeer intelligent notenschrijver, doch geen kunstenaar. Zijn muzikale figuren krijgen
ondanks hun duidelijkheid nergens plastiek, nooit een omlijnde vorm. Een kiem is
bij hem altijd eencellig in wording, nimmer volgroeid. Worden, altijd worden in
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dozijnen korte fragmentjes, met dozijnen interrumperingen, maar nooit gestalte.
Wanneer hij bij geval in iets volledigs, in iets vatbaars verzeilt is het zonder mankeren
een conventioneel huisbakken banaliteit. Geen spoor van organische ontwikkeling.
Hij doolde maar wat rond in zijn ontelbare modulaties, waarvan geen enkele een
doel heeft. Intelligent, doch gevangen in zijn intelligentie, en te beslommerd door
haar formules en recepten om het domein te ontdekken der psyche. Niet het flauwste
vermoeden van psychologie! Neen, Reger was geen vormer, geen componist. Hij is
te vrezen als voorbeeld.

Intellect en psyche bij Schönberg
Het vioolconcert van Schönberg, ontstaan in 1936, beleefde verleden week zijn
Nederlandse première. Hoewel deze eerste uitvoering plaats vond met een vertraging
van twintig jaar had nog iedereen last met die muziek. Ook ik. Zo'n echte last,
waaronder men zwoegt en ploetert met de beste wil, maar zonder enige kans te
bespeuren dat men er ooit af zal raken. Het is nuttig, geloof ik, om te onderzoeken
wat de oorzaak kan zijn van zulk een penibele en hopeloze gewaarwording.
De moeilijkheid komt niet uit de technische hoek van de muziek. In ieder geval
niet voor het merendeel der hoorders. Zeker niet voor mij. Wat wij horen, kunnen
wij allemaal wel doorzien en overzien. Intellectueel beschouwd is er bij dat
vioolconcert van Schönberg geen enkel raadsel meer, geen enkele ontoegankelijkheid.
Wat daar twintig of veertig jaar geleden, toen het uitgevonden werd, fantastisch leek,
wonderlijk, een nieuwe, ongedroomde wereld, is ons heden even bekend, even
vertrouwd, even aannemelijk als de techniek van Bach, van Mozart, van Wagner of
van Debussy, en hoe wij dat bij Schönberg noemen, atonaal, dodekafonisch, heeft
niet meer of minder belang en geheim dan wanneer wij spreken over tonica, dominant
en vergrote drieklank. Op dit gebied gaat het ons precies als de tegenwoordige student
bij de theorie der moderne fysica, gelijk Robert Oppenheimer met een tikje
melancholie beschrijft in ‘Science and the Common Understanding’. Het wonder is
geen wonder meer. Het schijnbaar ondoorgrondelijke en fascinerende mysterie werd
alledaagse leerstof. De ontdekking verloor de tover die zij uitoefende zolang zij niet
ontdekt was. Zo is er niets vreemds meer in de theorie en in de praktijk van Schönberg.
Men doceert ze op de scholen. Zelfs voor wie haar nooit hoorde, klinkt zij niet
onwennig, omdat zij overeenstemt met het geruis en geluid dat men opvangt uit de
omringende wereld. Er is daar geen dissonant. Alles consoneert. Er is daar dat
oneindig gedifferentieerde ritme. Er is daar die discontinuïteit van elke monoloog
of dialoog. Er is daar die diffuse en confuse, gefragmenteerde melodie welke men
van overal hoort, bij stukjes en brokjes, en van nergens. Er is daar ook die regelmaat,
die ordelijkheid in de kwasi ontelbaarheid der indrukken, der sensaties, der reflexen.
Gelijk bij Schönberg. Technisch gesproken begrijpen wij iedere klank en iedere
successie van klanken welke hij heeft verzonnen. Wij constateren dat begrijpen
misschien met een greintje spijtigheid. Het wonder verdween. Maar wij begrijpen,
wij verstaan hem.
Omdat het probleem dat zijn vioolconcert ons stelt, niet ligt in de technische, de
intellectuele hoek moeten wij het zoeken in de psychische. Hier inderdaad begint de
last. Omdat ons oor, evenals onze andere zintuigen, een inlichtingsorgaan is, willen
wij weten, terwijl wij iets horen, waarover wij worden ingelicht. Ook onder het
luisteren naar muziek is er, bewust of onbewust, verwittiging, berichtgeving. De
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inlichtingen, die de muziek verschaft, zullen niet dikwijls, zeker niet altijd van
concrete, vormelijke aard zijn, en ze behoeven dat ook niet te zijn. Meestal uiten zij
zich door middel van analogie, van associatie, van correlatie, op zeer willekeurige,
voor ieder hoorder persoonlijke manier. Daarom is die berichtgeving niet minder
reëel. Zij is zelfs onontkomelijk, in welke gestalte zij zich dan ook aanmeldt.
Wat nu ontwaren wij, terwijl de ongebonden, loshangende, vergruizelde,
verpulverde klanken van Schönberg ons bereiken? Dat er bij wijze van zeggen geen
touw aan vast te knopen valt. Er is nergens stoornis. Alles vloeit. Maar zonder
convergentie. Alles beweegt, als een muggenzwerm, maar zonder merkbaar centrum.
Centrifugaal. Ofschoon zij onophoudelijk verandert blijft het steeds dezelfde
beweging. Men staat weldra alleen tussen die beweging en hoe langer zij duurt, hoe
eenzamer men zich gaat voelen. Slechts heel zelden, ongelooflijk zelden slaat die
muziek een toon aan welke op iets duidt waarmee wij enige gelijkenis, enige
correspondentie zouden kunnen bespeuren in ons geheugen. Het is enkelings muziek
in de meest volstrekte zin. De muziek van iemand die zo goed als elk verband met
vroeger, en misschien met later, heeft afgesneden. Hij hield uit zijn verleden een
klein motiefje over waarmee hij onverpoosd speelt, maar dat zich nooit laat indelen
op de scala van het sentiment. Heeft hij nog menselijke gevoelens of animale
gevoelens, zelfs in hun meest primitieve verschijning? Toch is hij niet dood. Hij is
onthecht aan het aardse. Afgestorven als de kluizenaar, de yogi. Naar een analogie
tastend, zou men hem zich kunnen verbeelden als voor levenslang verloren in een
onafzienbare, stille sneeuwruimte, beschenen door noorderlicht, waar nooit meer
iets gebeurt dan de tingelende krakingen van werkend ijs; of iemand in een donkere
onderaardse gevangenis als de Silvio Pellico van Le Mie Prigioni; of iemand die,
half verdwaasd, in een schemerige kamer eindeloos een kaleidoscoop zou hutselen
met ontelbare mogelijkheden van gecombineerde kleurtjes. Het is nooit dag in dat
vioolconcert. Het heeft geen temperatuur. Het is niet koud noch warm. Het zegt nooit
iets eenvoudigs. Het zegt helemaal niets. Maar als de edelste mineralen muziek
konden maken, hoorbaar konden zingen, zouden zij het zo doen denk ik.
Wat anderen bij die klank ondervinden kan ik niet gissen, maar mij ontzint hij en
brengt me in de diepste put, in de uiterste der duisternissen. Met angst, met wroeging,
alsof het mezelf, alsof het iedereen betrof, vraag ik me hoe een goedwillig mens als
Schönberg ertoe gekomen is om zich zonder reden, ten minste zonder kenbare reden,
zó radicaal onvermurwbaar en onverzoenlijk te verbannen uit alle levende
gemeenschap en in dat gekozen isolement een muziek te schrijven die al sprekende
onverbiddelijk zwijgt. Van lieverlede verpletterd door dat klinkend zwijgen voelt
men zichzelf afgrondelijk zwijgen worden, alsof men doolt op een verwoest en ledig
maanlandschap waar eenmaal mensen waren en nu nog slechts het onbestemd gerucht
van een materie die langzaamaan verweert.
Met welk een ongeëvenaarde kunst, met welk een soevereine beheersing van de
noten en van het heilloze onderwerp Schönberg arbeidde, is onzegbaar. Dat is
roekeloos, koen, tomeloos, vermetel, ontzaglijk, kloek, als een weddenschap zou
zijn tegen de som van alle waarschijnlijkheden. Het gemak waarmee hij ze won is
even verwonderlijk. Degenen die over deze kunst, over deze superbe techniek
laagschattend meesmuilend zwetsen, zijn niet waard de schoenen te poetsen van zulk
een meester.
Wanneer een opinie betekenis kan hebben op het plan waar ontstellende
meesterwerken worden geboren uit het onderbewuste, durf ik slechts zeggen dat ik
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deze oriëntering van een zeer hoog intellect ducht en dat ik mij daartegen met alle
beschikbare vermogens wens te verdedigen. Als het mij te doen stond zette ik dit
vioolconcert zo volmaakt mogelijk op een plaat of op een band, en liet een mausoleum
stichten waar men af en toe deze zingende sfinx, en haar orakel, zou gaan raadplegen.
Nog nooit liet een kunstenaar, die misschien ziener was, Psyche op zoek naar Eros
zó ver van huis verdwalen en in een dergelijke woestijn.
Of Ferenc Fricsai het stuk meer of minder doordrongen en doordringend gedirigeerd
heeft, kan bij gebrek aan vergelijkingspunten niet worden uitgemaakt. Onder
voorbehoud van wat ik over Fricsai zal hebben op te merken als de periode zijner
werkzaamheid met het Concertgebouworkest is geëindigd, druk ik mijn dank uit
voor een auditie, welke waardeerbaar was. De perfecte vertolking van de violist Tibor
Varga bewees hoe dicht en zelfs hoe gemakkelijk (door een groot virtuoos ten minste)
Schönberg in technisch opzicht heden kan worden benaderd.

Symphonieën
Op 7 januari hadden wij een afspraak in Den Haag om de Symphonie te horen van
Escher, maar zij ging niet door wegens ziekte van de dirigent, en toen een week later
de genezen Van Otterloo met zijn orkest op het Amsterdamse podium verscheen,
was Eschers symfonie van de baan en vervangen door de Metamorphosen, het
welbekende ‘in memoriam’ van Richard Strauss, gedateerd 12 april 1945, een zeer
langdradige fantasie op helden-motieven van Beethoven en Wagner, die hier niet
meer was uitgevoerd sinds de polemieken waartoe zij aanleiding gaf bij de première
in 1947, en die daarna nog aanzienlijk verloren heeft aan zuiver muzikale
belangrijkheid, wat iedereen met nostalgie heeft kunnen constateren, nu de oude
passies bekoeld zijn om plaats te maken voor nieuwe. Het zou natuurlijk fijngevoeliger
geweest zijn, wanneer men de symfonie van de componist van l'Esprit en deuil had
laten wijken voor een aannemelijker en minder dubbelzinnig stuk. Over zulke
kleinigheden zullen wij ons niet opwinden. Tot mijn voldoening vernam ik bij wijze
van gerucht dat Eschers symfonie zal figureren op een herdenkingsconcert van 5
mei, en ik hoop dat deze nog loslopende mare bevestigd wordt.
Zoals de lezer zich wellicht herinnert hadden wij nog een andere afspraak op 18
januari te Utrecht om de Tweede Symphonie te horen van Daniël Ruyneman,
tegenover welke Van Beinum langer dan billijk was besluiteloos stond, gelijk hij
weifelend bleef tegenover het werk van Escher. En ofschoon ook te Utrecht de dirigent
plotseling ziek werd, ging Ruyneman door. Henri Arends, wie het niet aan moed
ontbreekt noch aan beslistheid, sprong in voor Paul Hupperts. Hij nam niet enkel
diens concert over, doch ook zijn programma. ‘Rien ne m'est sûr que la chose
incertaine’ zette Ruyneman als devies boven die Symphonie-1953. ‘Van niets ben
ik zeker dan van het onzekere’. Het had een pikante en verlustigende kant dit bizarre
motto tegelijk bewaarheid en weerlegd te zien door het onverdachts gelukken van
de uitvoering ener niet gemakkelijke partituur. Alle lof voor de geïmproviseerde
dirigent die zich met zekerheid door het onzekere, en zonder onzekerheid door het
zekere heensloeg.
Wanneer ik nu maar gissen kon hoe het vers van Villon, ontleend aan de Ballade du
concours de Blois, welke meer dan dertig varianten bevat op hetzelfde idee, in
samenhang gebracht kan worden met de muziek waarnaar wij luisterden! Zij is veeleer

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

positief dan ongewis. Zij bengelt niet, als het koord van de galg dat de dichter altijd
boven het hoofd hing. Haar begin, robusto e vivo, duidt een grote bewogenheid aan,
meent de auteur terecht. Maar zij is fors, energiek, flink aangepakt. Gelijk alle actieve
aanvangen, heeft die krachtige aanhef een lyrisch pendant. Maar ook deze affirmeert
zich zonder aarzelen, zonder onrust, op het gebruikelijke elegische plan. Zij vormen
een tegenstelling welke geen zorg baart, en evenmin verrassing, of ongedurigheid.
Het middendeel, een largo, zou kunnen spelen in de Zwitserse Alpen. Het sensitieve
motief groeit niet tot melodie, maar breidt zich uit als de echo's van een dromerige
jodeler onder een wolkeloze hemel. De kalmte is er zodanig hecht en veilig genesteld
dat twee of drie bruuske expansies van de klank daar onbegrijpelijk aandoen en
ongemotiveerd. De finale bezit een sterke voortvarendheid, zegt de commentaar. Dit
is juist. Het thema echter heeft weinig reliëf, de vaart wordt meermalen opgehouden
door een terugblik of een deviatie welke niet bijdraagt tot de spanning, en de haastige
sluiting komt te snel, meer als een toevallige halte dan als een noodzakelijk eindpunt.
De onzekerheid waarin Ruynemans Tweede Symphonie mij stort, ligt dus niet aan
haar toon, niet aan haar tint, maar aan haar architectuur en haar bewerking. Een idee
dat de auteur dient tot leidraad, is altijd minder treffend dan de avonturen waarheen
hij het zendt. Niet de eigenlijke handeling van deze compositie interesseert, doch
vooral de episodes waarin zij dikwijls verdwaalt. Men zou een bloemlezing kunnen
samenstellen van die zeer frappante, meestal achteloos gevonden en delicaat
geciseleerde fragmenten welke bijna zonder verband met de centrale gedachte
opduiken, even boeien en vervagen. Het is misschien een voorbarige indruk en een
vergissing van me dat ik de hoofdzaak van deze symfonie gewaardeerd heb en de
bijzaken bewonderd. In ieder geval geven de talrijke curieuze bijkomstigheden aan
de constructie een eigenaardige broosheid, een luchtige vrijheid van allure, een soort
van verstrooide zwierigheid welke men haar originaliteit zou mogen noemen en die
merkwaardig afsteken naast alles wat op symfonisch terrein geproduceerd wordt. Ik
hunker er naar deze voorlopige impressies te verifiëren bij de uitvoering in maart
die Van Beinum beloofd heeft.
Vergeleken met Ruynemans Tweede is de Zesde Symphonie van Karl Amadeus
Hartmann (geïntroduceerd door Fricsay) een gigantische monoliet, een cyclopische
menhir, maar ondanks haar massieve materialiteit heeft zij geenszins meer substantie.
Behalve een kwartet kennen wij hier niets van Hartmann, hoewel hij studeerde bij
Scherchen, die relaties had in heel Europa, en ofschoon de componist-zelf, een
vijftigjarig Münchener, de afdeling hedendaagse muziek leidt aan de Bayerische
Rundfunk. Ik weet daarom niet of dat gigantisme typisch is voor zijn denken en
werken. Zo ja dan behoeven wij bij hem niet verder te zoeken, evenmin als bij Fortner.
Wij doen dan beter om nog eens elders rond te kijken in Duitsland, of daar iets anders
gecomponeerd wordt dan negativistische catastrofen uit de school van Spengler. Qua
techniek hebben die ondergangen niets profetisch. Technisch en psychisch wijzen
zij naar het verleden. Zij hebben niets te maken met de toekomst.
Het begrip symfonie is zeer rekbaar, doch niet zodanig als Hartmann zich verbeeldt.
Zijn Zesde - in twee delen - is een compositie voor groot orkest, maar in geen enkel
opzicht een symfonie. Zijn stuk is een reusachtig geëxtrapoleerd Preludium en Fuga.
Meer niet. Het preludium wil een treurmars zijn, zonder het te worden. De thema's
hebben noch plastiek, noch fysionomie, en zelfs geen adem. Het ritme strompelt en
sleept. Honderd instrumenten zullen allicht enige beroering teweeg brengen. Maar
voor zover het expressie is blijkt zij van het bekende genre. Ondertussen aanhoorbaar.
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Niet hinderlijk van leegte. De schablonische expressie echter, die er nog is in het
Preludium, vervliegt totaal zodra de eerste fuga begint. Er rest niets dan verwrongen
formalisme. Zij ijlt naar een kolossale climax. De tweede fuga dito. De derde fuga
hetzelfde. Na de derde daverende, donderende climax zijn we geen stap voorwaarts.
Gewelddadig en puur gespeel met noten die men ondersteboven, achterstevoren kan
zetten zonder verandering van resultaat. De hoogste verwardheid in de meest
traditionele orde. Want al dat degelijk georganiseerd rumoer en lawaai stamt
melodisch, harmonisch, ritmisch en instrumentalistisch rechtstreeks af van Bach,
Wagner, Strauss en Reger. Alle ingrediënten van deze heksenketel zijn conservatief.
Men zit verbouwereerd. Men beklaagt de mens die zulke cementblokken krijgt voor
brood.

Een maand Fricsay
Te voren moet uit erkentelijkheid gezegd worden dat Ferenc Fricsay de hedentijdse
muziek met een bijna gelijke belangstelling gediend heeft als de historische, tijdens
de maand waarin hij Van Beinum verving. Behalve de eerste audities van Schönberg
en Hartmann, de reprises van Pijpers enige pianoconcert en Bartóks derde gaf hij
een première van Geza Frid's concert voor twee violen en Werner Egk's Franse suite.
Kwantitatief is dat voldoende. Op elke avond of middag van deze uitvoeringen had
de levende hoorder ten minste éénmaal de waardeerbare indruk niet geheel en al te
vertoeven in een anachronistische wereld, waar niets meer gebeurt dan herdenkingen
van het verleden.
De compositie van Frid, geschreven in 1952, maakte reeds een zegetocht door
onze elf provinciën alvorens te verschijnen op het Amsterdamse podium. Haar
geboorte was te danken aan de praktische kijk die de auteur langzaamaan verworven
had op de nuttigste aanwending van zijn talent, toen hij, om hemzelf te citeren, een
zeker rustpunt had gevonden in zijn ontwikkeling. Hij bekent ronduit dat zij ‘voor
degenen die van “moderne muziek” ijle klanken, gecompliceerde melodieën en
verrassende harmonische vondsten verwachten, een teleurstelling zal blijken.’ Dit
valt niet te loochenen. Zijn autokritiek is onweersprekelijk juist en kon niet juister
anticiperen op het algemene oordeel van de kenners en van de onwetenden. Deze
laatsten vormen overal een meerderheid en Frid kon ook niet openlijker speculeren
op hun instemming. Hij heeft ze gekregen, vijf en twintig keer, en mag voldaan zijn.
Maar ik had hem wel een beetje behendiger willen zien coquetteren met de talrijke
aanhangers van de gulden middelmaat, en had hem wel een beetje snuggerder willen
zien hengelen naar hun goedkeuring. Ik heb er niets tegen dat ijle klanken,
gecompliceerde melodieën en verrassende harmonische vondsten verdwijnen uit de
moderne muziek. Daarmee echter is men nog niet klaar. Er moet iets anders voor in
de plaats komen dan een aantal reminiscenties uit het slavische repertoire der
café-violisten van veertig jaar terug, welke hij ongegeneerd bevlagt met een letterlijk
gecopieerd thema van Bach. Hij noemt dat ‘op zich zelf onbelangrijk’. Zo zo! Ik ben
het hierover oneens. Op een rustpunt aangeland in zijn ontwikkeling mag hij niet
vergeten wat te pas en te onpas gebruikt wordt bij een hutspot, alias rapsodie of
potpourri (onhandig aaneengeregen overigens en dikwijls stekenblijvend) welke hij
voor een compositie houdt. In één zaak slechts heeft Frid gelijk: Wanneer hij Badings
uitroept als zijn meerdere. Naast wat hij, de gelukkig bekeerde, genoeglijk
samensprokkelde, schittert het dubbel-concert van Badings als een onbereikbaar
meesterwerk.
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Zulke muziek van Frid dirigeert Fricsay bekwaam, zonder opsmuk, met niet minder
onberekenende natuurlijkheid dan de solisten Krebbers en Olof die haar spelen. Noch
te veel noch te weinig bemoeienis met het begeleidend orkest. Even gematigd van
activiteit, en eenvoudig doeltreffend, toonde Fricsay zich in Egk's Franse suite. Dit
vierdelige werk van de hier bijna onbekende vijfenvijftigjarige Beier (van de magere
soort) die vóór, gedurende en na de oorlog hoge ambten bekleed heeft in het Duitse
muziekbedrijf, munt uit door een zorgvuldige, heldere factuur, een aangenaam,
zacht-stralend coloriet, afgeleid van het impressionistisch palet met sporadische
uitwijkingen naar merkwaardige caverneuse tonaliteiten van ruigharige of sponzige
klank. Het is altijd een zeer goed gemaakt intellectueel amusement, een
onderhoudende fantasie op thema's van Rameau, die soms spiritueel, soms poëtisch
en met een minimum formalisme worden behandeld. Jammer dat het slot verloopt
in de galop ener revue-finale van Montmartre. Maar als pastiche vertelt dit uitstekende
werk niet veel aangaande de persoonlijkheid van Egk (behalve dat hij een
voortreffelijk vakman is) en omdat het niet dieper graaft dan de oppervlakte, vraagt
het aan de dirigent slechts een bescheiden psychische deelneming.
Ook in de piano-concerten van Bartók (soliste Annie Fischer) en Pijper (solist Jan
Odé) beperkte Fricsay zijn uiterlijke bijdrage tot het nuttige, tot het nodige, zonder
merkbare tekorten te verraden, of misvattingen, tegenover het innerlijk wezen van
beide composities, al scheen me Pijper meermalen te stug, te eenvormig, te weinig
sensitief, te weinig sensueel, en dikwijls te zakelijk geïntoneerd. Eveneens in de
overige hedendaagse werken die Fricsay leidde, kon zijn directie aanvaard en geprezen
worden wegens haar soberheid, haar stiptheid, haar properheid, haar afronding. Ik
signaleer deze goede eigenschappen echter onder enige reserve. Want op dit zelden
betreden terrein beschikken wij over niet genoegzaam vergelijkingsmateriaal
(uitgezonderd Pijper) om ons een vaste mening te veroorloven.
Het vreemde is nu dat al de achtenswaardige hoedanigheden van Fricsay verzwinden
zodra hij tegenover een der geclasseerde componisten staat uit het verleden, het zij
Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert, Brahms of Dvorak. Er komt dan
opeens een mensentype en een levensstijl te voorschijn welke men zou kunnen
situeren omstreeks 1900, in de Oostenrijkse hoofdstad en in de rangen der
gefortuneerde bourgeoisie, die haar gedragingen nog regelt volgens de Habsburgse
etiquette. Hij wordt dan sierlijk, seduisant, charmeur, hoofs, precieus, gedistingeerd,
gemoedsvol, petillerend, ondernemend, en alles een tikje overdadig, druk, opdringerig,
misschien omdat het aangeleerd is en gestudeerd, misschien ook enkel omdat het zo
ouderwets lijkt.
Op de keper beschouwd zou er wellicht geen bezwaar zijn tegen de houding welke
hij ten opzichte van de genoemde componisten aanneemt, want allen stammen uit
Oostenrijk of hadden intieme relaties met dit land. Doch telkens wanneer Fricsay
zijn gestalte en haar habitus ontleent aan die vervlogen tijd en terugverplaatst in die
voorbije omgangsvormen is hij nooit met de muziek-zelf bezig maar steeds en
uitsluitend met haar voordracht. Hij is altijd doende met een der spelers of een der
groepen van het orkest de manier te wijzen, of de manieren waarop zij zich te gedragen
hebben, en iemand ergens de les te lezen. Aan de muziek komt hij niet meer toe.
Onafgebroken beijvert hij zich om een accentje hier, een fiorituurtje daar, een
crescendo'tje of diminuendo'tje ginds. Alles is tiré à quatre épingles. Alles is ook
gewettigd. Maar alles geschiedt ook gelijk bij een toneelvoorstelling waar de regisseur
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zich voortdurend te midden der handeling zou bewegen om elk der acteurs te zeggen
wat hij te doen heeft. Zonderlingerwijze weet hij niet dat iedere fijnheid die men
overdrijft, ontaardt in grofheid. Wanneer Fricsay een ogenblik zijn ontelbare
plichtplegingen vergeet, wanneer er geen pianissimo is om door de knieën te zakken,
geen ritme om te onderstrepen, of iets anders, hebben zijn gedachten nog een laatste
toevlucht nodig: met een delicaat gebaar goochelt hij het dirigeertstokje van de ene
hand in de andere.
Men ziet die onophoudelijke bemoeiingen niet enkel. Men hoort ze. Omdat hij elke
noot uitspint zijn alle andante en adagio-tempi te traag. Alle forte's en alle allegro's
hebben dezelfde kleur en hetzelfde karakter omdat zij voor het uitrafelen van
raffinementen te weinig kans laten of te weinig tijd.
Het orkest (dat spreekt vanzelf) handhaaft en rechtvaardigt zijn reputatie ook onder
Fricsay. Hij kan, uit het hoofd dirigerend, in een moment van verstrooidheid een
inzet een maat te vroeg aangeven. Er gebeuren geen ongelukken. Het ergste is - bij
doorgaans zoveel technische perfectie - dat men een maand lang muziek hoort zonder
éénmaal in contact te geraken met het enthousiasme, met een der vele levende
hartstochten waaruit zij ontsprong.

Een uur met Mozart
Het overkomt me dikwijls terwijl ik luister naar Mozart, en zo gaat het menig ander
geloof ik, om geheel passief en zelfs ongemerkt te verzinken in een lange mijmering
die met de hedendaagse wereld niets te maken heeft. Het gebeurde me pas nog, op
de avond van het Amadeus-Kwartet.
Men wordt, zonder het te willen, en bijkans zonder het te weten, ‘un opéra
fabuleux’, en men ziet ‘que tous les êtres ont une fatalité de bonheur’, zoals Rimbaud
dat zag. Men ziet het veel helderder, veel ongetroebelder dan hij, en zonder de
wroeging van niet geworden te zijn en niet te kunnen worden de mens waartoe men
geboren is. En ook nog met dit verschil: men droomt niet, men dicht niet, men kijkt
niet achterom of vooruit, terwijl men luistert naar Mozart. Men zucht ook niet ‘quelle
âme est sans défauts!’
Men is gewoonweg een fabuleuze opera, en zonder dreigende wasems om zich
heen, zonder knagende gedachten. Dat is allemaal voorbij, vergeten, uitgewist. Men
probeert niet eens het décor nader te preciseren en de handeling waarin men zich
bevindt. Er bestaan geen woorden voor. Elke term van vergelijking, ook de meest
verhevene, de meest poëtische doet aan als profaan, storend, en versleten. De
mijmering in deze werkelijkheid is woordeloos. Eerst wanneer de muziek ophoudt
keert men terug naar de rangorden van het begrip. Men begint te denken: welk een
goedheid! Men denkt verder: welke mateloze, welk een onprijsbare goedheid! Een
wezen van wie onder alle omstandigheden en alle gewaarwordingen niets dan
goedheid uitvloeit, de louterste goedheid, hoe is dat mogelijk geweest, hier op deze
aarde? Want de hele muziek van Mozart speelt op deze aarde, nergens anders. Niet
in een mythologische gouden eeuw van Saturnus, niet in een tuin van Eden, niet in
een gefingeerd Arcadia, niet in een wolkenkoekoeksheim. Zij speelt op deze aarde,
en tweehonderd jaar na haar incarnatie nog voor de mensen van onze tijd. Duidelijker,
verstaanbaarder, sprekender dan ooit.
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Dit buitengewoon merkwaardig menselijk organisme scheidde muziek af (en van
deze soort) als een natuurlijk voortbrengsel. Reeds in zijn vroege jeugd, zodra hij
voldoende geoefend was in de handgrepen van het ambacht, kon Mozart componeren
op elk uur van de dag of van de nacht, in onverschillig welke lichamelijke of
geestelijke toestand, ook als hij ziek was, ook in de reiskoets, terwijl de paardebellen
klingelden, de wagen hobbelde en de wielen knarsten, ook in een rumoerig pratende
vriendenkring, ook onder de drukkendste zorgen en het diepste verdriet. Zijn hersens
hadden een apart vakje dat kwasi automatisch de levensverrichtingen omzette in
muziek, en waartoe hij zich slechts behoefde te wenden, zoals men het laatje opent
van een kast, om altijd een melodie voor het grijpen te hebben, een akkoord of een
ritme. Vanaf zijn vroegste jeugd tot aan zijn laatste ademtocht heeft die mysterieuze
en zeldzame condensator van klank onafgebroken doorgewerkt, als het ware
zelfstandig zou men zeggen, onafhankelijk van invloeden, en steeds feilloos, ook
onder de zwaarste vermoeienissen van het lichaam. Dat kleine, uiterst scherpzinnige
en subtiele toestel regelde zichzelf en kon zich afstemmen op allerlei omgevingen.
Het was internationaal van geaardheid, kosmopolitisch, universeel, voor alles
ontvankelijk, als een super-radio, ongelofelijk receptief en selectief tegelijk. Te
Salzburg werkte het anders dan te Parijs, te Mannheim, te Bologna, te Wenen, te
Berlijn en overal waar zijn eigenaar het bracht op zijn vele tochten. Immer werkte
het even precies, even secuur en even onstoorbaar.
Het kon zich elke stijl toeëigenen, elke mode. Zijn Franse biografen Saint-Foix
en Wyzewa telden er meer dan twintig. Maar het paste iedere stijl altijd een of meer
graden uitmuntender toe dan degenen aan wie de stijl werd ontleend. Men zegt bij
Mozart nooit: dat zou van die of die kunnen zijn. Doch wanneer die of die der
tijdgenoten of voorgangers of navolgers op z'n best is, zegt men onwillekeurig: dat
zou van Mozart kunnen zijn. Zelfs als het van de jonge Beethoven is. Enkel Bach
misschien uitgezonderd. Hij leerde hem te laat kennen om hem te kunnen overtreffen.
Het lag echter onbetwijfelbaar in zijn mogelijkheden.
Hij stierf in zijn zes-en-dertigste jaar en liet ongeveer zeshonderd werken na waarvan
de manuscripten zich geleidelijk opstapelden in zijn woning, want gedurende zijn
leven werd van al het geschrevene bijna niets uitgegeven. Het had één keer of een
paar keren geklonken, in een huis, in een kerk, in een salon, in een schouwburg, soms
gratis, soms als betaling van een woekeraar, meestal voor een luttele beloning, en
werd dan geborgen bij de rest die zich week aan week ophoopte.
Nooit na Mozart (en wellicht ook nooit vóór Mozart) is er ergens op de wereld in
een zo geringe ruimte, in een zo bederfelijke materie als papier, een zo reusachtig,
een zo onberekenbaar kapitaal aan geldswaarde vergaderd geweest. Wat daar
onbeschermd lag, wat een brand daar binnen het uur had kunnen vernietigen, is
vandaag zelfs in miljarden ponden sterling niet te schatten. Het is onbecijferbaar. Op
de ganse aardbol bestaat heden geen onderneming welke een zo fantastische rijkdom
vertegenwoordigt als de enkele Mozart. Wat daar onbeschut lag aan onuitputtelijke
geestelijke verkwikking van ontelbare medemensen, al die souvereine goedheid
gecondenseerd in notenschrift, is nog veel onvoorstelbaarder.
Bij het horen of bij het herlezen der finale van de Jupiter-symfonie, der finale van
het eerste bedrijf van Figaro, en bij menig ander werk uit zijn laatste periode, duizelt
men soms wanneer men bedenkt tot welke hoogten van het hart en van het intellect
Mozart ware gestegen, als hij slechts tien jaar langer had geleefd.
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Want de grondtoon van zijn inborst, en ook het klankbord, heeft hij, zonder hen
te wijzigen, gestadig uitgebreid, verdiept, versterkt, verinnigd en verrijkt. Hij, die
van jongsaf zo volmaakt gemakkelijk componeerde dat men nooit de werkman noch
de moeite merkt, hij heeft willen leren van ieder. Hij had altijd in dienst gestaan van
een heer die hem vernederde tot een lakei. Hij had nooit de smaak der vrijheid
geproefd. Van kindsbeen af had zijn eigen vader een toezicht op hem uitgeoefend
dat in de loop der jaren meer en meer verbasterde tot wijsneuzig voogdijschap en
tirannieke curatele. Hij verfoeide Salzburg, en alle banden die hem vasthielden aan
dat bazige provincie-stadje, waar hij altijd werd bejegend als een onderhorige, waar
hij niet verder had kunnen komen dan tot tweede kapelmeester, wogen hem als de
boeien en de kettingen ener gevangenis. Toen hij in 1781 de rode livrei van de
prins-aartsbisschop afschudde als een juk (en met een schop werd weggezonden
omdat hij niet langer wilde buigen) zou hij eindelijk mogen gaan leren van zichzelf.
In dit jubileum-jaar der viering van Mozarts tweehonderdste geboortedag had een
der ontelbare musicologen die over hem redekavelen, de beroemdste kunnen worden
van al zijn biografen. Maar tot nu toe is de historicus die het onderwerp met één slag
zou hernieuwen, niet opgedaagd en het blijft een geheim waarom Mozart (gecajoleerd
door koninginnen, omhelsd door een keizerin, gedecoreerd door een paus) als een
bedelaar ten onder ging te Wenen, waar hij zich vestigde in het jaar zijner bevrijding.
Aanvankelijk liep alles mee. Hij frequenteerde de adel en de gefortuneerde
bourgeoisie. Hij was in de gunst en had royaal betalende leerlingen. Zijn ‘Akademien’,
(privé abonnements-concerten) trokken groot bezoek. Hij trouwde in de Stephansdom.
Hij gaf bals en feesten in zijn huis. Hij rijdt paard. Het geld rolt en Constanza, zijn
vrouw, spaart niet, wat men haar nu nog verwijt. Hij heeft zoveel aangename
wereldsheid aan de hand dat hij klaagt geen tijd meer te vinden voor het componeren.
Dan komt eensklaps de omkeer. Een catastrofe. Al zijn triomfen hebben hem niets
opgeleverd dan het ondergeschikte baantje van ‘compositeur der kaiserlichen
Kammermusici’ met een salaris van achthonderd gulden en de verplichting om muziek
te fourneren voor keizerlijke danspartijen. Zijn leerlingen laten hem in de steek. Zijn
‘Akademien’ trekken geen bezoek meer. De laatste, in 1788, waar hij de drie ‘grote
symfonieën’ zou uitvoeren, moesten eerst worden uitgesteld, daarna afbesteld. Hij
had nog maar één intekenaar, maar één abonné: Baron van Swieten. Hij viel tot
armoede. Hij moest gaan lenen. Hij moest naar de lommerd. Hij moest zelfs
lommerdbriefjes te gelde maken. Hij moest naar de woekeraars.
Wat was er gebeurd, omstreeks 1786, in ‘de hoge kringen’ van Wenen? Wat voor
fout had Mozart begaan om gestraft te worden met een doodverklaring? In een land
en in een tijd waar iedereen van de morgen tot de avond niets te doen schijnt te
hebben dan het schrijven van eindeloze brieven en het houden van dagboeken, is er
tot nu toe geen enkel ‘document’ ontdekt dat deze plotselinge ineenstorting opheldert.
Wanneer Leopold II in 1791 met zijn ganse hof naar Frankfurt reist om tot keizer
gekroond te worden, behoort Mozart niet tot de genodigden. Hij tracht de situatie te
redden en onderneemt de reis op eigen kosten. Hij componeert zijn ‘Kroningsconcert’,
het enige gedenkwaardige getuigenis dat van al de pracht en praal der
kroningsplechtigheden overbleef. Tevergeefs. Het werd een fiasco. Hij was beroemd.
Hij vond nog veel bekijks. Maar als een banneling, een out-cast, die men kent zonder
hem te willen kennen noch erkennen.
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Op bevel van zijn genie had hij gebroken met zijn vader, met zijn heer. Het was
waarschijnlijk enkel zijn genie dat hem onbruikbaar maakte voor de ‘maatschappij’
van die jaren. Zijn goed, en moedig, en intelligent, en vrij, en eerlijk, en eigenzinnig
genie noodzaakte hem een vreemdeling te worden voor ieder, en hij is dapper genoeg
geweest om zijn daimon te gehoorzamen. Ik heb altijd als een van de zonderlingste
coïncidenties beschouwd dat hij op 14 juli 1789, de dag van de bestorming der
Bastille, een brief schreef waarin hij met veel smeekbeden, maar zonder
onderdanigheid, aan een kennis te Hamburg vierhonderd gulden te leen vroeg om
hem uit de ellende te helpen.
Het verhaal van zijn begrafenis in een sneeuwjacht, met enkele buren achter zijn
sterfelijk overschot, die successievelijk zich bergen in een kroeg omdat zij het te
koud hebben, en de doodgraver die de kist naar het eerste het beste gat kantelt in de
hoek der anonieme behoeftigen waar hij reeds kort daarna niet meer kan worden
teruggevonden, terwijl zijn vrouw ziek te bed ligt, dat huiveringwekkende verhaal
is geen legende. Zo ging de kunstenaar heen die dit jaar wordt gevierd door miljoenen
en miljoenen mensen, omdat hij hen met weldaden overstelpt heeft.

Muziek van Kubelik
Hoewel de Tsjechische componist Bohuslav Martinu de enige onder zijn collega's
was, die daaraan dacht, is het begrijpelijk dat hij in 1939 een ‘Soldatenmis’ wilde
maken om de bekommernissen te vertolken van degenen voor wie een klok klepte
uit de verte. Hij woonde te Parijs, vanwaar hij weldra zou vluchten naar Amerika,
en van de stenen zelfs der Franse hoofdstad sijpelde toen de vervaardheid, de
benauwing. Hij had een goed idee voor zijn stuk dat hij opdroeg aan de Tsjechische
vrijwilligers: Het moest spelen onder de blote hemel, ergens in het veld, in een bos,
en, als voorteken van een offer, religieus geïntoneerd worden, zonder overigens
verband te hebben met een eigenlijke godsdienstige handeling. Voor een troep soldaten
in oorlog, altijd op de drempel tussen leven en dood, daarenboven geplaagd door
allerlei ongerief, bestaat een menigte toepasselijke teksten vanaf de oude Griekse en
Joodse schrijvers tot aan de huidige dag. Martinu stelde zijn libretto samen met een
aantal citaten uit de psalmen en de evangelies.
Dat voornemen was uitstekend, en ook in de gebruikelijke orde van gedachten
waartoe bijbelse bewoordingen gemakkelijk leiden, had de verwerkelijking kunnen
lukken. Doch reeds bij de keuze zijner instrumenten toont de componist een hang
tot muzikale zienswijzen die ontegenzeggelijk verraden dat hij zich in de gegeven
situatie niet voldoende heeft ingeleefd, en dat hij te werk ging als een buitenstaander.
Ik heb natuurlijk geen bezwaar tegen zijn fluiten, klarinetten, trompetten, bazuinen
en trommen. Hij had gerust een nog oncompleter, of heterogener orkestje mogen
verzamelen om de overpeinzing van zijn zingende soldaten te begeleiden. Maar wat
kan men met een piano en met een harmonium aanvangen bij een meditatie in de
open lucht? Welk soort van ‘sfeer’ dragen deze instrumenten met zich mee? Het ene
zal onvermijdelijk doen denken aan de concertzaal, het andere aan een dorpskerkje
of een huiskamer. En 't is best mogelijk dat de geest van die soldaten gedurende hun
bespiegelingen daar vertoefde, daar een aanknopingspunt vond, in zulke oorden van
veiligheid en vertrouwelijke rust. Maar hetgeen wij, hoorders van een cantate uit
oorlogsdagen menen te zullen ervaren, is niet die binding met een kalm verleden,
(dat kennen wij genoeg), het is de verbreking daarvan en de verscheurdheid daardoor.
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Misschien heeft Martinu, evenals ik en menig ander, wel eens een verlaten
vleugelpiano ontmoet langs de berm van een weg of in een platgetreden akker,
misschien zelfs een harmonium. Zij brachten hem op een dwaalspoor. Zoals zij daar
stonden in al hun zieligheid wekten zij gevoelens die zijn Soldatenmis het minst
aanroert, het meest ontbeert. Geen ogenblik had men de indruk dat er rondom deze
biddende mannen iets gevaarlijks zweeft. Zij waren niet onder het bereik van een
kogel, een bom of een handgranaat. Niet in een loopgraaf. Niet moe. Niet hongerig.
Niet verkleumd en doorregend. Niet vereenzaamd. De tekst sprak hiervan, maar de
muziek zweeg erover. Hun muziek kwam en ging alsof zij in een lokaal hunner
kazerne een repetitie hielden of een uitvoering gaven voor de kameraden en de chefs.
Een beetje primitief, een beetje geïmproviseerd, maar te kunstig en te regelmatig om
authentiek te worden, en te weinig kunstig tegelijk om inderdaad volks te zijn. Ook
het martiale, het gewoon militaire (de trompet-signalen, de trom-roffels) nooit naakt
genoeg en tevens nooit kunstig om te treffen of te boeien. Nergens een lied dat men
niet vergeet, nergens een ritme waarvan men even opstuift. Geen enkele wending
die duidt op een ware aangegrepenheid. Altijd blijft de auteur toeschouwer. Hij is
erbij geweest, op een afstand, maar niet erin, als deelnemer. Hij zal zich verbeeld
hebben realistisch te zijn toen hij een solo voor harmonium schreef in de waterigste
stijl van een dorpsorganist. Hij is er vlak naast. Hij suggereerde knusse gezelligheid
waar ik weet niet wat had moeten klinken uit die omgeving van onraad en onrust.
Het dreigende achterplan waarop de Mis geacht wordt te gebeuren, is overal afwezig.
Alleen het wegstervende slot (Onze Vader die in de Hemelen zijt) krijgt even een
accent van meedogen en vermurwing. Te laat en te kort om het oppervlakkig
gemiddelde dat voorafgaat te revaloriseren.
De bekwaam ingerichte compositie, welke voornamelijk zondigt tegen de
psychologie, werd met grote zekerheid en zeer verdienstelijk uitgevoerd door het
mannenkoor Die Haghe Sanghers uit de residentie en de bariton Otakar Kraus in een
lastige, ondankbare partij, onder leiding van Rafael Kubelik.
Sedert zijn vorig verblijf te Amsterdam heeft deze dirigent geen vorderingen gemaakt,
en ik geloof niet meer dat hij de hortende, stotende, krampachtige slag die hij zich
aanwende onder de invloed van de vele motorische ritmieken onzer dagen, nog ooit
zal afleren. Zijn typische beweging, verspringend als een strak gespannen veer, welke,
zonder modulatie, systematisch afwisselt met een meer rond, meer golvend maar
even uniform gebaar, convenieert slechts aan heel weinig partituren, en het enig
belang dat zijn aanwezigheid hier kan hebben, zal voortaan liggen in de originaliteit
zijner programma's.
Hij gaf als noviteit een zelden gespeeld piano-concert van Mozart, uit zijn Weense
periode, en het eerste van de reeks der beroemde. Jammer genoeg had men vergeten
de stemming te controleren van de vleugel welke bijna een kwart-toon verschilde
met het orkest, wat elke appreciatie onmogelijk maakte, ook van de solist Friedrich
Gulda, die bij ons debuteerde. Zulke overrompelingen moesten niet kunnen
geschieden, ofschoon een verraderlijke samenloop van omstandigheden ze kan
veroorzaken. Een reprise van Honegger's ‘Symphonie liturgique’, niet meer uitgevoerd
na de première onder Charles Munch in 1946, slaagde ten volle. Dit werk (een
terugdenking van de oorlogsweeën) lijdt aan een overdaad van thematische
doorwrochtheden die de emotie handicappen en versnipperen. Er is bovendien een
deficit aan melodische substantie. Maar de reusachtige climax van het derde deel
werd bereikt met een overweldigende energie en de elegische epiloog was zeer
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ontroerend. De afroditische bezetenheid daarentegen van Tristan und Isolde (Venus
geklemd aan haar prooi) kan Kubelik zich slechts theoretisch assimileren, zonder
haar brandingen om te zetten in gewaarwording, ofschoon alles klonk met een pracht
die het onweerstaanbare benaderde.
Bij zijn interpretatie van Bartók's Concert voor orkest liet hij zich rechtstreeks meten
aan Van Beinum en de vergelijking viel niet uit in Kubeliks voordeel noch ten bate
van de componist. Om het met twee woorden te zeggen: Van Beinum doet het
poëtisch, Kubelik prozaïsch. De een herschept, de ander reproduceert. Bij Van Beinum
behoudt het leven der noten zijn continuïteit en ook zijn geheim. Bij Kubelik bemerkt
men de geledingen, die niet steeds beantwoorden aan de eisen, bemerkt men de
graden van vitaliteit, van ‘inspiratie’, die meermalen verzwakt. Bij Van Beinum kijkt
men niet door het gebinte heen als door een skelet. Bij Kublik bespeurt men menige
stoplap, menige kunstgreep, menige dorre passage, waar de trilling bezwijmt.
Bij Van Beinum bewaart het werk zijn moderniteit, zijn permanentie, gelijk alles
wat echt mooi is. Bij Kubelik ontdekte men de eerste sporen van veroudering, en
zelfs in zulke mate dat mij de vraag besloop: Hoe lang zal Van Beinum zijn tover,
zijn macht tot illusie, waarmee hij de tekorten dezer compositie verbergt en vergoedt,
kunnen volhouden?
Uit de muziek-historie van zijn vaderland bracht Kubelik twee symfonieën mee.
Die van Mica leek op de jonge Mozart. Er bestond echter een Mica de vader, die
stierf alvorens Mozart geboren werd, en een Mica de zoon. Men weet niet wie van
beiden het stuk schreef. Is het de vader dan was hij geniaal. Dat kan geverifieerd
worden aan zijn overige werken, dunkt me, en misschien verdient hij een rehabilitatie.
Was het de zoon dan is hij een gewone epigoon. Maar hoe dan ook, het symfonietje
zal altijd blijven lijken op Mozart. De tweede, Jan Vorisek, was een tijdgenoot van
Beethoven en stierf jong. Hij bezat grote gaven, doch wat hij persoonlijk had mede
te delen werd door lateren geuit in een voltooidere vorm en taal. Zo ging het ook met
de tweede symfonie van Borodin welke de tijd vernederde tot archivarisch curiosum.
En het heeft niet veel zin om zulke talent-proeven op te halen want voor retrospectieve
experimenten is het orkest een te kostbaar apparaat.

In het Concertgebouw
In het Concertgebouw kreeg iemand de goede gedachte om de honderdste geboortedag
te herdenken van Willem Kes, door wie het orkest nu acht en zestig jaar geleden is
opgericht, georganiseerd en geïnstrueerd.
Op 11 april 1888 had het inwijdingsconcert plaatsgevonden onder leiding van
Henri Viotta, de Hollandse voorvechter van Wagner, die toen pas vijf jaar dood was
en nog zeer revolutionair getint. Zaterdag 3 november 1888 dirigeerde Willem Kes
het eerste abonnementsconcert. Het programma (curieus omrand met een advertentie
van Jaegers wollen ondergoederen, destijds even modern als heden de nylon) bevatte,
naast Beethovens traditionele ouverture ‘Zur Weihe des Hauses’, slechts werken van
eigentijdse componisten. Drie hunner behoorden nog onder de levenden: Brahms
(Haydn-variaties), Saint-Saëns (Phaéton) en Sir Charles Villiers Stanford (symfonie);
Wagner was vertegenwoordigd met de ouverture van de Meistersinger. Dat hele
programma zou vandaag nog aanvaardbaar zijn. Ik ben het niet eens met degenen
die Saint-Saëns verouderd achten. Ik ben er niet zeker van of de grote reputatie van
Stanford (gestorven in 1924) op lemen voeten berustte, want het is lang geleden dat
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ik iets van hem hoorde of zag. Maar stellig is hij onmisbaar voor wie de Engelse
muziekgeschiedenis wil kennen, en even stellig is zijn symfonie niet minder belangrijk
dan een aantal werken (van Dvorak, van Glinka, van Schubert, van Borodin, etc.)
die men tegenwoordig bij gebrek aan stof oprakelt. Zodat men zonder enige restrictie
en met onverdeelde bewondering mag zeggen dat de mannen die in 1888 het
Concertgebouw stichtten langs de Houbrakenstraat (waarom verdween die naam van
de auteur der ‘Groote Schouburgh der Nederlandsche konstschilders en
schilderessen’?), dat de mannen die toenmaals de leiding namen van onze muziek
een uiterst heldere, een zeldzaam voorzienige, een waarlijk besturende blik hadden
op hun heden waaruit de toekomst moest groeien. In de ‘Tachtiger Beweging’
vormden zij het muzikale front aan welks spits weldra Diepenbrock zou verschijnen
als creatieve aanvoerder. Alles wat zij ondernamen was gegrondvest en gewaarmerkt
voor de komende tijden.
De namen Viotta en Kes schaffen gelegenheid tot een andere bespiegeling, die nuttig
kan zijn als wij ze niet voor kennisgeving naast ons neerleggen.
Laten wij een ogenblik deze twee figuren niet zien in de gestalte waarin de historie
hen fixeerde. Niet met hun arbeid achter zich. Maar op het moment dat zij worden
gekozen voor hun ambt en voor hun taak. Viotta, de inwijder van het Concertgebouw,
telt dan 40 jaar en bevindt zich als omwentelaar in de heetste uren van zijn strijd.
Kes telt 32. Hij heeft een uitstekende reputatie als violist, is directeur van de
Parkschouwburg, directeur van de Muziekschool. Hij zal wel hier en daar eens hebben
gedirigeerd, maar bezit als orkestleider niet de geringste notoriteit, niet de minste
autoriteit. Tegenover de grote beroemdheden van die dagen (Heinze, Richard Hol,
Johannes Verhulst) steekt Viotta af als een fanatiek en discutabel zélateur, Kes als
een onervaren debutant. Het krediet dat hun werd geschonken door de bestuurders
van het splinternieuwe Concertgebouw had niet enige binnenlandse noch buitenlandse
garantie. De verheffing van Viotta tot inwijder kan nog worden gehouden voor de
aanmoediging, de voorbarige bekroning van een eerbiedwekkend maar onzeker
streven. Met Kes wierp het Bestuur zich kloekmoedig in een onvoorzienbaar avontuur.
Als waarborg van de goede afloop had ieder zijner leden niets dan een intuïtief
vertrouwen op de deugdelijkheid van zijn eigen impuls. Er was toen niemand die
met enige grond van waarschijnlijkheid had kunnen voorspellen dat Kes reeds in
1895 aan Willem Mengelberg een orkestraal apparaat zou overhandigen waaraan
Richard Strauss kort daarna Ein Heldenleben opdroeg, de moeilijkste en de
sensationeelste compositie van een waaghalzig genie. Mengelberg-zelf was een
beginneling van 24 jaar, toen hij onder dozijnen sekuurdere kandidaten het voorrecht
ontving ener aanstelling die gelijkstond met volmacht.
Het vermelden alleen reeds van zulke gedurfde initiatieven, van zulk een dapperheid
in het nemen van risico, van zulk een ontdekkingsgeest, van een zo
bewonderenswaardig geloof aan onontwaakt talent, aan de jeugd en haar
scheppingskrachtige toekomst, weegt op tegen elk commentaar. Vergelijk slechts
met wat er vandaag gebeurt. Een gerucht loopt dat ook voor het volgend seizoen een
aantal dirigenten zal worden geroepen uit het buitenland. Overal kiezen wij de
gemakkelijkste, de duurste en de onvruchtbaarste oplossing. Overal. Voor de Opera.
Voor de orkesten van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, en waar nog? Is
er nergens in Nederland talent? Het zou er evenmin zijn geweest in 1888, wanneer
toen de kleinhartige gedragslijn was gevolgd waarmee wij tegenwoordig alles smoren
wat recht heeft op een kans.
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Een dienstig lot had de zaken zo geregeld dat de Kes-herdenking samenviel met een
laagtepunt in het kwijnend magnetisme van Kubelik, die na Solti en Fricsay de derde
dirigent is geweest ener periode van vacature.
Beethovens ouverture Zur Weihe des Hauses behoort tot de lastigste composities
omdat zij geheel en al speelt op een formalistisch plan van officiële genoeglijkheid
en niettemin een meesterstuk werd van familiare ontroering en uitbundige pret. Onder
Kubeliks leiding miste het werk alle perspectief. Bij Haydns symfonie ‘La Reine’
kwam mij het sarcastisch oordeel in gedachte van Berlioz die Haydn (zeer ten
onrechte) vergeleek met een kater die braaf zit te spinnen zonder te weten dat hem
iets ontbreekt. Zo kan Haydn inderdaad klinken, en zo klonk hij onder Kubelik,
soezerig en welgemutst. De monotonie van de Romance, uitgevoerd met alle da
capo's, ageerde als een dosis broom. Het zeer mooie piano-concert van Mozart, nr.
3 uit zijn Weense tijd, met volmaakt feilloze vingers vertolkt door Rudolf Firkusny,
raakte niet de ondertoon van zijn onafgebroken stuwende feestelijke en lyrische
melodiek. De Zesde Symfonie van Sjostakowitsj, uit 1939 en een noviteit, trok voorbij
alsof het stuk ware geschreven omstreeks 1900, door een zeer begaafde collega van
Mahler. Hoeveel accenten en intonaties liet Kubelik hier te loor gaan? Ik kan het niet
weten bij gebrek aan maatstaf. Men zou dit werk moeten horen van een Rus. Het
enige wat ik nu observeerde bepaalde zich tot de waardering van een bijzonder
respectabele techniek, verschillende originele episodes in een tamelijk conformistische
opzet, en de welgezinde, humane, trouwhartige, euforische, van iedere malaise
ontblote gemoedsgesteltenis, welke kentekenend is in de Russische muziek der laatste
twintig jaren.
Om de waarheid te zeggen voelde ik mij tevoren al beducht voor het Fagotconcert
(1950) van Bertus van Lier, dat Kubelik de vriendelijkheid had te introduceren, en
toen ik het bijna complete symfonische ensemble wijd-uit geschaard zag op het
podium om de solist te begeleiden, werd mijn vrees versterkt. De fagot is van nature
een instrument met weinig draagkracht, weinig doordringingsvermogen in de diepte,
zelfs nog in de middenligging, en hij wordt daarom zeer gemakkelijk opgeslorpt door
de instrumenten welker toonschaal ligt in hetzelfde gebied van de klank. De zeer
geprononceerde, uiterst sensitieve fagot kan als solist bijna geen enkel buurschap
verdragen, en de stijl kennende van Bertus van Lier, welke gewoonlijk rijk is aan
contrapuntiek, vooral in het middenregister, was ik benieuwd en benauwd tegelijk
over de afloop ener onderneming die mij hachelijk scheen en haast onmogelijk. Het
spreekt vanzelf dat hij om de karakteristieke kwetsbaarheden van de fagot te ontzeilen,
zijn stemmen zoveel als enigszins doenlijk was had moeten spreiden om
bewegingsruimte te reserveren aan een speciale, zeer broze sonoriteit. Maar dit juist,
die openheid, die doordringbaarheid heeft hij veronachtzaamd, vermeden misschien,
en over het algemeen met een volharding welke mij onverklaarbaar is, want hij
componeerde een concert waarin de solist te zelden reliëf verkrijgt, te dikwijls wordt
weggedrongen ondanks het magistrale spel en de op zichzelf zeer penetrante, altijd
bezielde intonatie van Thom de Klerk.
Dus hoorden wij een symfonische muziek, kunstig gebouwd in gevarieerde
expressies, beurtelings ruig, speels, peinzend, melancholisch, elegisch, meermalen
buitengewoon delicaat getimbreerd, geharmoniseerd, verstrengeld, tegenover welke
de fagot optrad als de paradox van een zwervende, dolende en eigenlijk storende
eenling wie het slechts bij uitzondering lukt zich te adapteren. Deze verhouding werd

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

vermoedelijk niet bewust uitgedrukt. Haar orkestrale formulering zou kunnen
voortvloeien uit de omstandigheden en de vraag is niet hersenschimmig of de
componist in de hedendaagse maatschappij nog spontaan kan denken voor solo.
Ook bij deze merendeels golvende muziek gebruikte Kubelik zijn staccatoslag. Ik
zeg hem zonder spijt vaarwel, met de hoop dat de geruchten over verdere reeksen
van buitenlandse plaatsvervangers niet bevestigd worden.

De stem van Mozart
Direct na zijn terugkeer uit Los Angeles heeft Van Beinum de drie laatste symfonieën
van Mozart uitgevoerd op het concert dat bedoeld was als officiële bijdrage van
Nederland en Amsterdam tot de huldiging van de meester, die dit jaar, het twee
honderdste sinds zijn geboorte, duidelijker dan ooit te voren de titel verdient welke
hem na een wetenschappelijk onderzoek gegeven werd door een Engels geleerde,
wiens rapport, verschenen in 1770, de jonge Mozart noemde ‘a miracle of nature’.
Toen hij zich liet testen (in 1764) was de componist een kind van acht jaar, en tot
heden toe bleef hij ‘een mirakel der natuur’, de thaumaturg die niet ophoudt elke dag
wonderen te verrichten over de ganse wereld, de heilige wiens stem, vereeuwigd
door duizenden melodieën, lafenis schenkt aan ieder hart, zodra zij weerklinkt, zodra
zij wordt opgeroepen uit een herinnering waar zij immer troostend, immer genezend,
immer verhelderend, immer hulpvaardig voortleeft.
De drie onsterfelijke symfonieën zijn op zichzelf al een mirakel, een sprookje, dat
men zou moeten wantrouwen wanneer de feiten er niet waren die de geloofbaarheid
verzekeren.
Als Mozart in de zomer van 1788 begint aan de compositie van deze spontaan uit
zijn binnenste opkiemende trilogie, waar de keuze der toonsoorten reeds een innerlijke
cohaesie aantoont en wijst op een beweging van progressie, hangt nog het duistere,
tragische aura om hem heen van het kwintet in g-klein, de heftige viool-sonate in a,
en de gedoemde Don Juan. De dood van zijn vader had hem aangegrepen en ook de
grauwe zorg over het dagelijks brood. Evenmin als al zijn vorige werken heeft Don
Juan gerendeerd.
Om een beetje rust te vinden, pas is hij ziek geweest aan rotkoorts, en om goedkoper
te leven, trekt hij met vrouw en kinderen naar een buitenwijk van Wenen. Hij heeft
geen duit op zak, omdat de laatste cent is weggegaan aan achterstallige huur en hij
kan de verhuiskosten niet betalen.
In de eerste dagen van juni vraagt hij aan zijn orderbroeder en vriend, de koopman
Michael Puchberg, aan wie hij nog acht dukaten schuldig is, een voorschot van
honderd gulden op concerten die hij denkt te geven. Op 26 juni dateert hij de eerste
der trilogie, de symfonie in Es. Ondanks de dramatische inleiding is het een opgewekte
symfonie. Het eerste deel heeft twee cajolerende thema's die uitnodigen tot de
aangenaamste overpeinzingen; het tweede ziet uit op de amoureuze tuinen van Armida,
met nu en dan een lichte schaduw; het menuet danst kommerloos, met een fijn-kluchtig
trio; de finale is een gevleugeld spel van vlugge elfen en welgezinde kabouters. Op
17 juni had hij Puchberg een nieuwe bedelbrief geschreven, waarin hij vraagt hem
een of twee duizend gulden te lenen, tegen schappelijke rente, om hem een of twee
jaar uit de brand te helpen, want als je niets zekers hebt, op zijn minst het nodigste,
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kun je geen orde brengen in je leven, want met niets valt niets te doen. Hij kreeg
twee honderd gulden, het minimum, beter dan niets.
Op 25 juli dateert hij de tweede der trilogie, de symfonie in g-klein. Men zegt dat
zij snikt en hijgt in het eerste deel. Misschien. Maar elke snik en alle gejaagdheid
streeft naar een besluit in majeur. Het chromatisch andante klaagt. Ja. Maar hoe
caresserend, hoe zacht. Meer als iemand die troosten wil dan als iemand die getroost
moet worden. Het menuet is bijna feestelijk fier, met een paradijselijk idyllisch, teder
lokkend trio. De finale lijkt op een ballet van korzelige demonen. Maar het kan ook
een kluchtige scène zijn van een opera buffa, waar zelfs het angstig popelende tweede
thema interpreteerbaar is als tot scherts gesublimeerde pijn.
Ondertussen heeft hij nog een derde smeekbrief geschreven aan Puchberg, onder
het motto: als gijzelf me niet een ‘enigszins belangrijke som’ kunt bezorgen, probeer
het dan langs een andere weg. Het is voor mij al ongelukkig genoeg in een dergelijke
toestand te verkeren. Wanneer gij mij niet helpt verlies ik mijn eer en mijn aanzien,
het enige wat ik wens te behouden. De dagen dat ik hier ben, heb ik meer gewerkt
dan gedurende twee maanden in mijn vorige woning en als ik niet zo dikwijls sombere
gedachten had, die ik met moeite moet verdrijven, zou het nog beter gaan.
Op 10 augustus dateert hij de derde van de reeks, de symfonie in C groot. Zij is
bijgenaamd de Jupiter. Men weet niet door wie, noch waarom. Wij verbeelden ons
Jupiter anders. Maar het eerste deel zet gebiedend in. Het blijft imperieus, ook waar
het vraagt, verheven, ook waar het glimlacht. Het andante is een onverwelkbare
liefdezang, op een veilige plek onder de sterren, nachtelijk omfloerst, met het gewoel
der wereld uit een wemelende diepte, dat gedempt aanklotst als een verre zee. Het
gecontrapunteerde menuet smacht nog van verlangen na een bevredigd geluk, en het
trio is opgezet als een spel van twee geliefden die zich vermaken met een schalks
kiekeboe. De finale opent in de trant ener fuga van Bach. Onmiddellijk neemt zij de
toon en de vaart ener zwevende apotheose, de vliegende, luchtige, bonte triomf van
een beheerser der dingen die zich van niets wat aantrekt, die alle euvel heeft afgeschud
in een stralende werveling van thema's, die als op een hemels trapèze alles wagen
kan, in een orkanische werveling van modulaties, een god die zingend bezig is te
scheppen in een roes van vreugde, onovertrefbaar in zijn techniek, onovertrefbaar
in zijn expressie.
Drie bedelbrieven die de nood lenigen, zonder hem te stillen. Drie onvergankelijke,
onkreukbare meesterwerken, getuigend van een onaantastbaar geloof aan de goedheid,
de vriendschap, de liefde. Plus een gracieus trio, plus een grandioos preludium, bij
zijn fuga in c klein, oorspronkelijk voor twee piano's, welke hij arrangeert voor
strijkers. Alles binnen twee maanden. Iemand die deze partituren behoorlijk wil
copiëren zal er in acht weken juist mee klaarkomen.
Heeft Mozart zijn drie symfonieën ooit gehoord? Heeft hij ze nog gedirigeerd?
Het is onbekend. Er zijn geen sporen van. Alleen dit staat vast: Mozart's laatste
‘beschermer’, de rijke Baron Van Swieten die praalvolle concerten subsidieerde, gaf
hem de opdracht ener nieuwe orkestratie van Händels Acis and Galatea en Messias.
Mozart heeft nog drie jaar te leven. Maar hij zal geen symfonie meer componeren.
Niemand is daarop gesteld.
Een mirakel der natuur. De biografische wederwaardigheden van een kunstenaar,
die in 't algemeen zeer weinig bijdragen tot de waardering en de kennis van een
kunstwerk, hebben voor een nauwkeurige visie op Mozart's wezen bijna evenveel

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

belang als zijn muziek. Hij was vanaf zijn prille jeugd tot aan zijn dood een der uiterst
zeldzamen, bij wie het interieure mechanisme dat de gevoelens regelt welke naar
uitdrukking trachten, zo goed als volslagen onafhankelijk handelde van het lichaam
waarin en waarmee het werkte. Er kon Mozart onverschillig wat gebeuren in zijn
zenuwstelsel, in het domein der zintuigelijke aandoeningen, een grote smart of een
zware zorg kon wel de functionering van dat interieure muziek-producerende apparaat
bemoeilijken (en de dood kon het stopzetten) maar niets, absoluut niets kon het
vertroebelen, niets kon de uit zijn lichaam onafgebroken opwellende zang merkbaar
wijzigen. De geheimzinnige, ondefinieerbare beweegkracht van deze zang werkte
zelfstandig en eigenwillig.
Nog duidelijker dan uit de symfonische trilogie blijkt die volstrekte autonomie
van de zingende bron uit het Clarinet-concert dat wij gehoord hebben op een volgende
uitvoering. Hij componeert dit onvergelijkbaar lieflijke werk, dat een vriend hem
gevraagd heeft, terwijl hij arbeidt aan zijn Requiem. Hij weet dat hij gaat sterven.
Lichamelijk is hij in de klauwen van de wanhoop. Eind-september (twee maanden
vóór zijn overlijden) schrijft hij aan zijn librettist Da Ponte, die vertrok naar Londen,
in 't Italiaans een afscheidsbrief welke hierop neerkomt: ‘Ik heb het hoofd verloren;
mijn krachten zijn uitgeput; ik ga door omdat het componeren mij minder vermoeit
dan uitrusten, maar ik ben er niet meer bij. Iets zegt me dat mijn uur geslagen heeft.
Het is met mij gedaan, alvorens ik heb kunnen genieten van mijn talent. En toch, wat
is het leven mooi geweest! Maar men kan niets veranderen aan zijn eigen lot.’ Nu
dan, terwijl zijn hele lichaam onraad speurt, terwijl dat hele lichaam reeds rouwt en
jammert en treurt om zichzelf, terwijl het de dood weigert, schrijft hij de meest serene,
de meest beminnenswaardige, de meest kunstige geciseleerde, en bovendien de diepst
vervoerende, de meest positief geïntoneerde muziek.
Uit de dispositie van dat autonoom werkende interieure apparaat kan met een aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden afgeleid hoe Mozart moet worden
vertolkt. Onder alle omstandigheden functioneert het als de geest van iemand die
altijd - of de dingen slecht lopen of goed - iets te beminnen, iets te adoreren zoekt,
en dat ook altijd vindt, onverschillig wat, in diverse graden van intensiteit, in diverse
graden van verrukking, maar altijd met een grond-accent van beminnende adoratie,
als de geest van iemand die onophoudelijk aan iets liefelijks denkt, dat onder alle
wisselvalligheden van licht, schaduw en donkerheid iets liefelijks blijft, iets
verrukkelijks. Mozart componeerde geen menselijke reflexen in de vorm van
menselijke gevoeligheden. Hij componeerde in miljoenvoudige schakeringen dat
ene fundamentele sentiment van het geluk zijner aanwezigheid hier, hoe ook, dat
doet er niet toe, maar hier, hier, in de fabuleuze opera van deze aarde. Het is zeer
wonderlijk om te herdenken dat, toen op die merveilleuze aarde het eerste nietige
levensteken verscheen, drie miljard jaren geleden, een mens, Mozart genaamd reeds
onderweg was met een zo hemelse zending en ondanks talloze tegenslagen zijn taak
vervuld heeft.
Het leek mij dat Van Beinum, het orkest en de solo-clarinettist Bram de Wilde,
de Mozartiaanse expressie, gelijk men ze psychologisch reconstrueren kan, zeer dicht
nabijkwamen. Slechts één wens had ik na hun spel: niet hunner onwaardig te zijn in
deze weerklank van een feest.

Muziek op een Draak
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Een goede raad die niet duur is: Wie genoegen wil beleven bij ‘De Macht van het
Noodlot’ zoals dit Verdi-drama door de Nederlandse Opera wordt opgevoerd, doet
het best met zijn I.Q. aan de kant te zetten, niet meer te denken, niets proberen te
begrijpen. Anders strandt hij in een doolhof van raadsels die het libretto geeft op te
lossen en waarvan de ingewikkeldheid nog toeneemt omdat veel geschrapt is wat
een droeve sleep van de zonderlingste lotgevallen een beetje aannemelijker zou
maken.
Het begint al bij de titel. Alle opera's van Verdi (Falstaff misschien uitgezonderd)
kunnen La Forza del Destino heten. Waarom juist deze, die in 't origineel - het
toneelstuk van Angel de Saavedra, promotor der Spaanse romantiek - de naam droeg
van zijn hoofdpersoon Don Alvaro? Wie treedt hier op als Noodlot? Of welk idee?
Is het een rassenkwestie, aangezien Alvaro doorgaat voor de zoon van een Incakoning,
een mulat? Is het de Spaanse eer? Is het de vendetta? Men komt er niet achter. In de
tekst der opera wordt de beweegreden van de bloeddorstige handeling nauwelijks
aangeduid, in de muziek wordt zij nergens getypeerd.
De plot is onnavolgbaar. De dochter van een markies, Leonora, die niet mag trouwen
met haar kleurling, laat zich door hem schaken, en een pistool dat bij de ontvoering
per ongeluk afgaat doodt de vader, die zijn kind vervloekt. Op hun vlucht raken de
gelieven elkaar kwijt. In een volle dorpsherberg waar een zigeunerin soldaten ronselt
voor een oorlog met Italië en de handen leest, zit iemand, die zich ‘de zwarte student’
noemt, somber aan een tafeltje. Hij vertelt zijn geschiedenis en blijkt Don Carlos te
zijn, Leonora's broer, die vermomd het liefdespaar achtervolgt om de moord te
wreken. Verkleed als man bevindt zich daar ook zijn zuster, maar hij herkent haar
niet. Zij wel haar broer. Buiten schrijdt een pelgrimsstoet voorbij, en allen tezamen
bidden God om bijstand. Leonora, die haar minnaar gestorven waant, zoekt
bescherming in een Franciscaner-klooster, waarvan de abt haar een verlaten kluis
afstaat en aan zijn paters de gelofte vraagt dat zij de boetelinge nimmer zullen naderen.
De zwarte student begeeft zich onderwijl naar Italië in de hoop Alvaro daar te
treffen. Zodra hij arriveert onder een aangenomen naam wordt hem bij een
schermutseling het leven gered door Alvaro die eveneens onder een valse naam in
hetzelfde regiment dient. Zij herkennen elkander niet en zweren elkaar eeuwige
vriendschap. Gedurende een veldslag redt Carlos op zijn beurt het leven van Alvaro,
die zwaar gewond uit het gevecht wordt teruggedragen en aan zijn vriend verzoekt
de papieren te verbranden welke hij hem overhandigt. Uit het pakje, dat Carlos op
een tafel werpt, glijdt dan het portret van Leonora. De schellen vallen hem van de
ogen. Hij zweert opnieuw zijn wraak te voltrekken. Terwijl de soldaten in een
platgeschoten dorp hun overwinning vieren met zang er dans, geneest Alvaro
onverwachts en besluit monnik te worden. Hij trekt naar hetzelfde klooster waar
zonder zijn weten de geliefde Leonora toeft en gelijk hij zich een roep van dapperheid
verwierf in de krijgsdienst zo verwerft hij een roep van vroomheid onder de paters.
Carlos evenwel reist hem na. Gehuld in een zwarte mantel en toegerust met twee
degens dringt hij de abdij binnen. Hij daagt de moordenaar zijns vaders en de verleider
zijner zuster uit tot een duel. Alvaro weigert hardnekkig. Carlos beledigt hem. Hij
slaat hem in het gezicht. Hij hoont de geliefde. Nu grijpt Alvaro het wapen. Zij rennen
naar buiten. Zij gaan elkaar te lijf bij de kluis waar sinds zeven jaren de boetelinge
versmacht. De razende Carlos wordt dodelijk getroffen. Leonora, die inmiddels haar
vrouwenkleren weer heeft aangetrokken, snelt haar zieltogende broeder te hulp. In
een laatste stuiptrekking doorboort hij haar met zijn degen. Stervend murmelt zij
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haar geliefde toe hem in de hemel te zullen wachten en als het doek zakt blijft Don
Alvaro vermorzeld achter met de brave abt.
De grimmige sluwheden van dit verbazend uitgeslapen Noodlot, en zijn gemakkelijk
spel van kat en muis, ontstellen minder dan men uit de samenvatting van zulk een
verzinsel zou mogen afleiden, en een flinke burenruzie over een bagatel werkt
hinderlijker op een vatbaar gemoed dan deze hele spitsvondig berekende tragedie.
Wanneer men de muziek, onverbeterlijke goochelarin of toveres, maar laat betijen.
Men verwondert zich niet eens dat Verdi maanden lang argeloos verknocht kon zijn
aan een zo onmiskenbare draak. Hij maakt er een leeuwerik van, een nachtegaal, een
koerende bosduif, een harptokkelende fee. Men behoeft slechts te luisteren. Het zijn
allemaal smeltende tonen die aanvloeien en wegvlieden gelijk men verwacht. De
markies wenst zijn dochter zo aanminnig goede-nacht dat het rampzalige pistoolschot,
en zijn dood, evenveel indruk maken als een knip met de vingers. Kan een tragisch
relaas smakelijker worden opgedist dan de zwarte student het doet in de dorpsherberg?
Het leed dat Leonora uitklaagt op de stille binnenplaats van het klooster klinkt als
vogelgekweel ener pastorale. Hoewel er wordt gevochten, blijkens het scenario,
merkt men niets van de oorlog, behalve een paar trompet-signalen. Even weinig
oorlog valt er te bespeuren in het verwoeste dorp. Het gaat daar zo gezellig en vrolijk
toe dat een veldprediker tussenbeide komt, maar op de koop toe is deze pater een
humorist, en het bacchanaal eindigt met een schat van een koor dat de grappige en
beroemde ‘rataplan-mars’ zingt en mimeert. De soep-uitdeling aan de arme mensen
van het Spaanse klooster (het programma beweert dat men daar ‘noedels’ eet!) heeft
een komisch verloop en men zou haast menen een koddige bedoeling. Alleen de
verschillende religieuze plechtigheden zijn gecomponeerd overeenkomstig het gewijde
karakter dat zij plegen te hebben, en daar ontbrak zelfs niet het kaduke orgeltje (een
onwillekeurige trouvaille misschien?) dat met een lekke blaasblag amechtig hikkende
akkoorden uitstoot: Het is in zijn (Franciskaanse) armoede van een roerende
oprechtheid en ik hoop van harte dat het niet gerepareerd noch vervangen wordt. Pas
bij het duel tussen Carlos en Alvaro houdt de muziek op met platonisch te zijn,
neutralistisch en passe-partout. Verdi schiet uit zijn slof. Hij start in zijn puikste stijl.
Hij loopt echt warm. Hij sleept mee. Juist op tijd geeft hij de voornaamste spelers
de gelegenheid om te bewijzen dat zij ook wat anders kunnen dan aria's zingen gelijk
figuranten van een tableau vivant.
Volg daarom mijn raad. Denk niet. Laat u, als een dobberend hulkje op een blauwe
vijver, op een spiegelende zee meenemen op de zoele baren ener muziek, die onder
Arrigo Guarnieri's leiding in een zeer behaaglijk en steeds nauwkeurig tempo
voortkabbelt. Gij verveelt u geen moment. Er is veel te bewonderen in het orkest.
Vooral bij de houtblazers. Ook in de koren. De rataplan-mars, een juweeltje, verdient
gebisseerd te worden. Wanneer men willig meedeint op de melodie is het heus niet
erg dat Johan van der Zalm (Alvaro) af en toen een kikker schijnt te hebben in de
keel. Bij het duel wordt hij uitstekend, en gloeiend als een levende kreet. Het hindert
niet dat Scipio Colombo (Don Carlos) en Guus Hoekman (de prior van het kooster)
en Gré Brouwenstijn (Leonora) altijd model zingen en acteren. Geen regisseur ter
wereld kan deze rollen metamorfoseren in mensen. Gij zult Fritz Ollendorff (de
veldprediker en soep-uitdeler) waarderen, ofschoon hij te mollig is, te weinig satirisch,
te veel lamme goedzak voor zijn drastische partij. De stem van Mimi Aarden
(Preziosilla, de zigeunerin) zal u verrukken - zó ging zij vooruit - ook al acteert de
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zangeres nog te hoekig en te strak op de maat. De bijkomstige personages zijn van
zeer ondergeschikt belang en nergens storend. Op de decors die Hans van Norden
schilderde in zwavelachtige, onheilspellende tinten, vergeet gij te letten, en eveneens
op zijn kostuums, waaruit minstens mag worden geconcludeerd dat ze niet afsteken.
Het enige dat u in deze voorstelling werkelijk zou kunnen spijten is het ballet wederom
beknot te zien tot een korte, onbeduidende sketch.
Aan wie hebben wij die deceptie te wijten? Zeker niet aan Verdi, noch aan
Françoise Adret. Het vijfde tafereel (dat overwinningsfeest) had gerust enkele minuten
langer mogen duren.

De dirigent en zijn orkest
Voor de meeste hoorders stond het ‘dubbel-concert’ van Brahms gelijk met een
noviteit, want het werk werd sinds tijden niet uitgevoerd en menigeen, waaronder
ik, had de substantie ervan compleet vergeten.
Het stuk, voor viool, violoncel en orkest, genoot geen beste reputatie. Om velerlei
redenen maakte het schuw. Wegens de twee solo-partijen voelde Brahms zich in de
vrije uiting zijner gedachten nog meer dan gewoonlijk belemmerd door de
academische vorm-schema's die hij ondanks de welsprekendste voorbeelden als
onverbreekbaar beschouwde. Het scherp contrasterende klank-karakter van de viool
en de violoncel, zeer moeilijk te verbinden, te uniëren in een solistische combinatie
van grote omvang, verzwaarde het structurele probleem met een uiterst lastige factor
van elementaire en daarom overal direct te toetsen psychologie. Ten overvloede
moest de componist tijdens zijn arbeid onophoudelijk aan honderd
voorzorgsmaatregelen denken om niet enkel een innerlijk harmonische maar ook
een sonisch zuiver geëvenredigde verhouding te bewaren tussen zijn twee
solo-instrumenten en het begeleidend orkest. Met respect en bewondering mag gezegd
worden dat Brahms een gevaarlijk risico kloek aanvaard heeft. Hij wist wat hij
waagde. Die ongewone opstapeling van impedimenten verhinderde hem niettemin
het eerste deel te laten groeien tot een geheel gave compositie waar de draad van het
verhaal nergens in de war raakt of afknapt. De buitensporige moeilijkheden van de
onderneming hebben hem eveneens belet om een boeiender materiaal te vinden voor
de finale, welke zich met de gebruikelijke opgewektheid een beetje te plichtmatig
ontrolt. Per slot is de derde handicap - die netelige labiliteit van het evenwicht tussen
solist en orkest - de oorzaak geweest dat het Dubbelconcert waarschijnlijk nooit en
nergens goed heeft kunnen klinken.
Tot aan de vorige week toe, bij de uitvoering onder Van Beinum, met Jan Damen en
Tibor de Machula als solisten. Wat mij betreft was deze interpretatie een ware
onthulling, in de letterlijke zin, en ik zou me sterk moeten vergissen wanneer niet
iedereen (zelfs het orkest) min of meer bewust dezelfde indruk heeft gehad van een
ontdekking te doen die men niet verwachtte.
De ontdekking van Brahms als colorist, als fijnbewerktuigd meester van een
ongelofelijk rijk geschakeerd palet. De boeken hadden mij altijd geleerd dat Brahms
zich eigenlijk niet op zijn gemak voelde tegenover het orkest, en dat het element
kleur, het element timbre slechts een zeer ondergeschikte rang bekleedde in zijn
esthetiek. Er bestaat geen enkele handleiding in de kunst der orkestratie waar Brahms,
geloof ik, ook maar eenmaal geciteerd wordt als exempel. En gedurende de vele
jaren dat ik naar hem luister, werd die negatieve mening mij bevestigd door mijn

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Groene Amsterdammer (juni 1946-juli 1956)

oor. Tot ik verleden donderdag plotseling, zonder erop verdacht te zijn, tuimelde van
de ene verwondering in de andere. Denk eens: alles wat men een leerling nimmer
zou durven aanraden, alles wat theoretisch bekeken van het standpunt klank
onmogelijk geslaagd kon heten of aanbevelenswaardig, alles waarmee de dirigenten
ongetwijfeld steeds getobd hebben zonder een draaglijke uitweg te bespeuren, dat
klonk allemaal eensklaps niet alleen uitstekend, maar ook verrukkelijk, maar ook
fascinerend, maar ook gloednieuw betoverend, en actueel gelijk een kleur van ons
heden, alsof Brahms in 1887 (hij was 55 en door het geheim der dingen zeer
ontroerbaar) een deel van ons wezen en onze diepste reflexen reeds voorvoeld had.
Om een toelichting te geven: De ongehoord geriskeerde durf waarmee hij de
Solo-violoncel bedde in een gonzende, donkere omwikkeling der overige celli en
der contrabassen. Dat klonk bij Van Beinum, - en voor de eerste keer, zover ik mij
herinner - alsof de lange schaduwen van een zomeravond fluisterend begonnen te
zingen. Ik was verbaasd. Het voer mij aan als een onvermoede schoonheid. Geen
componist heeft ooit zo subtiel en doeltreffend de ontelbare nuances van het
clair-obscuur gehanteerd, en zelfs nu zou niemand hem dat kunnen nadoen. Het hele
andante - een meesterstuk van ingekeerde, stil-extatische beschouwing - zong gelijk
Nietzsche en andere hoge dichters zich een Canto d'amore hebben voorgesteld,
waardig om te klinken als menselijke getuigenis in eeuwigheid van tijd.
Niet wetend wie het meest te bewonderen, de solisten, het orkest, de componist of
de dirigent, ging ik onderzoeken wat er gebeurd was.
Weinig bijzonders. Een sensitief kunstenaar, die zijn partituur grondig kent, heeft
elke noot van elk instrument gewikt, afgewogen en alles geordend. De muzikale
tekens suggereren hem een zekere sonoriteit welke hij wil verwezenlijken. Zij komt
rechtstreeks op uit de schikking van het te dirigeren werk, uit de kennisgeving van
de componist, wiens bedoeling hij vat en doorziet, ook al is zij slechts gisbaar en ten
dele genoteerd. Soms zal hij uren lopen te peinzen hoe hij de gesuggereerde sonoriteit
met de aangeduide middelen van tekens en instrumenten zal kunnen bewerkstelligen.
Dikwijls ligt de realisering voor de hand. Maar de eigenlijke tenuitvoerlegging gaat
nooit vanzelf. Want al wat gemakkelijk is, al wat tennaastebij is, wordt niet toegelaten.
De eisen van een ongemeen intelligent vakmanschap, de exigentie van een scherp
critische geest verbieden hem het globale, het approximatieve, het onvoltooide, het
rudimentaire. Hij behandelt de klank als een ingenieur en tevens als een artiest. Voor
beiden zijn de wetten even streng, even imperatief. Al wat hij nastreeft in het domein
van het geluid, van de intonatie, van het ritme, van de frasering, van de expressie
wordt geleid, gemodeleerd door een intellect aan welks waakzaamheid geen detail
ontsnapt, en tegelijkertijd door een zeer actief psychisme. Het schoonmaken van de
klanktinten boeit hem, het levendmaken passioneert hem. Maar van de talloze zorgen
welke deze tweesoortige arbeid gevergd heeft, bemerkt de hoorder ongeveer niets
terwijl de noteringen van een componist verschijnen als muziek. Het summum van
volmaaktheid wordt gepresenteerd met een summum van eenvoud, natuurlijkheid,
vanzelfsprekendheid.
Het is voor mij een superieure verheuging en een superieure leerschool Van Beinum
zo bezig te zien, als ware de tovenaar achter de schermen nauwelijks aanwezig, en
zijn techniek in dit bijna paranormale dirigeren te controleren noot voor noot. Ik weet
precies hoe moeilijk het is die losheid van de materie, die schijnbare gemakkelijkheid,
die gevleugeldheid, die bevrijding uit alle kwestie, en die waarheid, die
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waarachtigheid, die eerlijkheid, die juistheid. Ik weet nauwkeurig hoeveel interieure
spanning het kost dat reduceren van de zichtbare bemoeiing tot bijna nihil. Ik ken
de waarde van die totale concentratie op het fenomeen-zelf van de muziek. Ik ken
de prijs der zelfverloochening welke die gesteltenis impliceert. Ik weet precies hoe
zeldzaam deze gesteldheid is, en hoe onschatbaar.
Hij bevindt zich in een periode waar ik geen enkele vertolking van hem zou willen
missen. De vierde symphonie van Bruckner en van Roussel, de achtste van Beethoven,
het viool-concert van Chatsjatoerian (met Jan Louis Stuurop) en van Prokofjew (met
David Oistrach), de tweede symphonie van Brahms en het Meistersinger-voorspel
van Wagner, een naïef symphonietje van de Engelse Bach en een artificieel concert
voor strijkorkest van Alan Rawsthorne bestrijken bijna de gehele gamma van het
muzikale spectrum. Elk dezer werken kreeg een orkestrale gestalte waarbij ik
constateren moest dat ze enkel door Van Beinum-zelf zou kunnen worden overtroffen.

Het Orkest en zijn dirigent
Als ik mijn neiging volgde schreef ik deze keer drie regels (in superlatieven) over
David Oistrach, drie regels (in comparatieven) over de Symfonie 1953 van Daniël
Ruyneman, en drie kolommen, drie pagina's over de tweede Symfonie van Brahms.
Toen ik haar zondag hoorde op het concert voor ‘niet-Amsterdammers’, enkel uit
nieuwsgierigheid, om te weten hoe Van Beinum zoiets tegenwoordig deed, raakte
mijn binnenste dusdanig in rep en roer dat het mij leek alsof ik gedroomd had, alsof
de muze in eigen persoon bij me op bezoek kwam, en dusdanig was ik onthutst dat
ik geen rust noch duur vond alvorens op het naaste concert van donderdag waar die
symfonie opnieuw werd uitgevoerd, gecontroleerd te hebben hoeveel waan of
werkelijkheid er stak achter mijn schokkende impressies.
Welk een conclusie! En welk een dementi! Ik, wie de antibrahmsheid misschien nog
dieper in het bloed zat dan Debussy, Diepenbrock, Darius Milhaud, Lex van Delden
en Jan Mul, ik moest mij gewonnen geven!
Mijn oren nog niet willende geloven, haalde ik de partituur voor de dag. Op het
eerste gezicht scheen zij mij weer even grauw, even terugstotend lichtloos en kleurloos
als vroeger. Maar alles wat ik daar nu in gehoord had, en wat me tot verrukkens toe
had opgeschud, het stond er geschreven, leesbaar, ontegenzeglijk, onbedrieglijk.
Geen tittel, geen jota was er veranderd. Dezelfde instrumenten, in hetzelfde aantal.
En toch, welk een gedaantewisseling! Als tussen pop en vlinder. Waar waren ‘zijn
eeuwige chocolade-bruintjes’ die ik ‘de brave Brahms’ eertijds verweten heb? Weg.
Nergens meer te ontdekken. Waar waren zijn huisbakken sentimentaliteit, zijn
binnenkamerse beslotenheid, zijn smakelijke saaiheid, zijn traagheid, zijn doffe,
matte hypochondrie, zijn zwaartillendheid, zijn pedante omslachtigheid, zijn
burgerlijke plechtigheid en knusheid? Ze waren weg, spoorloos verdwenen. Waar
was de andere kant van deze medaille, waar waren zijn onverklaarbare grimmigheid,
zijn stekeligheid, zijn barse, bruuske, nooit gemotiveerde uitvallen, zijn hinkende,
strompelende, tegendraadse ritmiek, zijn grillige buien van zinloze opgewondenheid?
Ze waren weg. Alsof ze nooit bestaan hadden. Waar was zijn dikke, ondoorzichtige,
compacte, altijd ietwat vale, groezelige orkestratie, die vooral in het volgestopte
middenregister niet de geringste lichtspeling doorliet en log, zwaar scheen te kleven
aan de grond? Weg was ze. Niets meer van te bekennen, niets meer van over.
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Wat ik daar las in mijn oude, versleten partituur, wat mij daar aanzweefde vanaf het
podium klonk in alle liggingen en zonder enige onderbreking van de continuïteit,
zonder enige deuk of barst, als het meest transparante, het meest limpide, het meest
zangerige, het meest callifonische orkest dat men zich verbeelden kon. Alle stugheid,
alle goorheid, alles wat me sinds heugenis kregel had gestemd jegens Brahms, wat
me bij hem ergerde en hinderde, dat had zelfs geen vleug van gelijkenis achtergelaten.
Het was vergelijkbaar geworden met het zuiverste, het weelderigste, het bekoorlijkste,
het fijnzinnigste, het evenwichtigste, het intellectueel waardeerbaarste coloriet dat
de meesters van het klankbord der vorige eeuw gesteld hebben als voorbeeld. Het
deed voor niemand onder. Maat voor maat kon geciteerd worden als model van
originele, mooie en praktische instrumentatie. O, zeker, er behoefde in elke maat
slechts een bestanddeel van de klankmengeling een greintje te veel onderstreept te
worden om weer het omgekeerde te krijgen en alles te beschadigen. Doch daarmee
kan men ook Berlioz bederven, Wagner, Beethoven, Debussy, kortom de beste
componist.
In elke seconde van haar uitvoering hangt de materiële verschijning ener muziek
af van de dirigent die de timbres doseert. Waarom heeft Brahms nooit mogen
profiteren van deze speciale kunst? Men heeft dat nooit gewild. Men heeft Brahms
steeds uitgespeeld tegen iemand. Tegen Wagner, Bruckner, tegen Liszt. Misschien
ook wel dat men een partituur van Brahms nooit heeft kunnen interpreteren gelijk
zij wezenlijk is. Hoeveel orkesten zouden er op de wereld zijn, welke genoeg
souplesse en homogeniteit bezitten om die uiterst subtiele techniek van gradatie in
de dosering der timbres mogelijk te maken? Misschien geen vijf. En hoeveel
dirigenten, sensitief genoeg, vaardig genoeg, fantasierijk en intelligent genoeg om
die techniek van de prachtigste, de meest gevarieerde, de meest verdienstelijke
sonoriteit toe te passen bij Brahms? Misschien geen twee.
Maar niet alleen het fysieke aspect werd radicaal gewijzigd in deze symfonie. Ook
haar psychisch klimaat is volkomen getransformeerd. Ik zei het reeds. Elke intonatie,
elke accentuatie, die men vroeger onder de gezichtshoek van de doorluchtigste
voorgangers of van theoretische idealen relatief kon noemen, ongelijkwaardig, elke
voorbijgaande inflectie zelfs welke deze muziek zou kunnen verwijzen naar een
lagere trap, elke onvoltooidheid van animus of anima verdween uit de gehele
symfonie. Alles is veredeld. Alles is geheven tot het hoogste plan van de gedachte,
van het gevoel en van hun uitdrukking. Niets is daar nog betrekkelijk, niets
discuteerbaar. Men ontwaart een puur meesterwerk zowel in de grote lijnen als in
de episoden, zowel naar de inhoud als naar de vorm. Onafgebroken opwellend uit
de bron van de nobelste, de weldadigste menselijke warmte, altijd echt, altijd
overvloedig, altijd tonifiërend, sterkend, verkwikkend. Geen zweem van
hypochondrie. Sentiment, ja, en van het louterste, van het machtigste. Maar geen
greintje sentimentaliteit. Het mooiste vuur. En geen enkele klasse van expressie
ontbrak aan Brahms. Hugo Wolf beweerde dat de jubel hem ontzegd was. Dit ook
werd een verzinsel. De vreugde, uitgedrukt in de finale, is grandioos. Overstelpend.
Even geweldig en goed als de hoogste vreugden die ooit werden gezongen.
Wanneer Van Beinum mij zou vragen: ‘Wat valt daartegen in te brengen?’, dan
is er geen antwoord meer behalve ronduit te zeggen: ‘niets!’, want onder lieden van
hetzelfde ambacht houdt men elkaar niet voor de mal met smoesjes. Tegenover een
geperfectioneerd werkstuk als deze uitvoering telt zelfs het feit niet meer dat Brahms
de muzikale evolutie langs zich liet heengaan zonder zich eraan te storen. Dit tekort
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wordt ruimschoots gecompenseerd door tegenwichten waarop tijdelijke consideraties
geen vat hebben.
Na deze bekentenis, die me wellicht afhelpt van een lastig complex, kunnen de
lopende zaken behandeld worden met gelijke openhartigheid.
Ik heb David Oistrach in onbeperkte mate bewonderd om de onfeilbaarheid van
zijn heldere mechaniek (vooral in het charmant capricieuze en pittoreske eerste
concerto van Prokofjew) maar hij heeft me enkel sporadisch verheugd en meegenomen
op de wijze van Halewijn, Merlijn en de rattenvanger, zoals de groten van eertijds,
Mischa Elman, Bronislaw Huberman, dat deden permanent, en juist in Tsjaikowsky
stelde hij mij op dit punt teleur.
De Symphonie van Daniël Ruyneman vertoonde een aantal laksheden in haar
factuur welke ik bij de Utrechtse auditie al bemerkte, doch die me daar wegens de
nieuwheid van het geval minder hadden gehinderd. De lyrische gegevens van het
eerste deel missen plastiek en fysionomie. De dramatische onderbrekingen van het
Largo worden onvoldoende ingeleid. De Finale onthult gebrek aan substantie en
inventie. Het conformisme van de architectuur zal mettertijd een serieus bezwaar
blijken, en de incidentele verrassingen, waardoor het nu nog enigszins verbloemd
wordt, zullen op den duur tegen de te evidente gemakkelijkheden van het gekozen
procédé niet opwegen. Ruyneman heeft te haastig gewerkt, lijkt me. Ik roem gaarne
de zwierigheid, de luchtigheid met welke zijn haast gepaard ging, maar de
ondergronden, waar de dingen kiemen, had ik solider willen zien, hechter, minder
flodderend.
Toch staat zijn symfonie mijlen boven de ouverture, die Henk Badings in 1954
met eendere spoed afleverde om als openingsstuk te dienen voor een Nederlands
orkest of Nederlands dirigent in het buitenland. De taak was riskant. Door er met de
pet naar te gooien hàd zij kunnen lukken. Eén kans op honderdduizend. Zoals zij
hier volvoerd werd deed de geest van Badings' lyrische en popularistische
ontboezemingen (regelmatig afgewikkeld, elk op zijn beurt) mij denken aan een
progressieve Dopper. Maar Dopper was rondborstiger, onbewimpelder, minder
sophisticated met kruisen en mollen in zijn oppervlakkigheden.
Deze allerweinigst representatieve Ouverture verscheen voor de eerste maal op
het concert waar Van Beinum het seizoen eindigde met Le Miroir de Jésus van André
Caplet en Ibéria van Debussy.
Het innige getuigenis van eenvoudige, eerlijke devotie, dat Caplet zo laat in de
historie, en in een goddeloze eeuw, nog toevoegde aan de belijdenissen van vorige
generaties, werd vertolkt met een treffende, zeer natuurlijke, dikwijls vermurwende
intensiteit. Het vrouwenkoor van Collegium Musicum zong adorabel zuiver, Irma
Kolassi heeft de nodige affiniteit met de naïeve tekst, en de zeer moeilijke realisering
van het begeleidende strijkorkest met harp verwonderde door een losheid van
voordracht die even fenomenaal was als de expressie en de accuratesse. Ibéria scheen
te kort. Het deed leed te scheiden van een orkest en een dirigent die een maand lang
muziek maakten, welke men genoeg beminnen kon om er slechts over te spreken
met passie. Zoals Debussy dat wilde.

De Matthaeus-Passie
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Wij hebben thans met de Matthaeus-Passie het stadium bereikt, waar, gelijk na een
lange klim, het uitzicht vrij wordt, en waar men, met een siddering van adoratie,
zeggen kan: welk een meesterwerk! Welk een soeverein mens - zijn onderwerp
waardig - die dat gemaakt heeft!
Het grote drama, gebeurend op de scheidingslijn tussen aarde en hemel, tussen
menselijk en goddelijk, bestaat uit evenveel verschillende taferelen als het nummers
telt (tezamen zes-en-dertig) en ieder tafereel is teruggekeerd tot zijn uitgangspunt
Bach, bij wie het ontroering was, rechtstreekse aangegrepenheid, toen hij de muziek
ervan uitvond en opschreef. Die muziek duurt ruim drie uren, en tijdens de meer dan
tien duizend seconden van haar duur is zij elk ogenblik aanwezig geweest met al de
verwonderings- en overredingsmacht welke de aandachtige maker wetens en willens
in haar gelegd had. Zij was daar in levende lijve, hoe oneigenlijk zulke tastbare
woorden ook mogen schijnen voor een emanatie van muziek. Zelfs onder de pauze
vervaagde zij niet. En nu nog, terwijl ik probeer daarvan iets te uiten, zweeft zij om
mij heen. Onophoudelijk hoor ik haar zonder haar te roepen, en naast haar een andere
stem, de stem van mijn nadenken die mij onophoudelijk met stille aanbidding
toefluistert: hoe goed, hoe wijs, hoe oplettend, hoe geduldig en hoe liefderijk heeft
de meester gewerkt voor zijn doel zoals andere mystici en realisten.
Zoals Suso en Silesius, zoals Grünewald, overstroomde hij van de vurigste
genegenheid, het innigste mededogen, de wakkerste zorgzaamheid jegens de God,
de zoon des mensen, die zich voor hem liet kruisigen. Hij mediteerde grondeloos
daarover, met een geweldige werkelijkheidszin, met een trouwe mannenmoed, op
een manier die wij ons vandaag nauwelijks kunnen verbeelden, totdat hij er volslagen
murw bij werd, totdat hij er ontdaan van huiverde, en technisch kan dit met honderden
citaten uit de muzikale tekst worden aangetoond. Zie alleen maar even het koraal O
Haupt voll Blut und Wunden, welks melodie vijfmaal in de Passie optreedt, telkens
op andere woorden. De nuchtere Leipzigers voor wie hij componeerde (in 1729)
zouden allang tevreden zijn geweest, als hij het gezang letterlijk had laten terugkomen,
gelijk het de eerste keer klonk. Maar voor Bach waren niet enkel de woorden
gewijzigd; doch ook de situatie van de handeling. Naar zijn gevoelen oordelend kan
dezelfde klank niet dienen voor toestanden welke zich ontwikkelen en verergeren.
Hij wisselt niet slechts de tonaliteit. Hij wisselde ook de stemmen, de timbres, de
akkoorden, de kleuren, de belichting, de intonatie, het accent, de expressie. Hij geeft
zich die moeite helemaal gratis. Niemand vroeg hem erom. Niemand zou het hem
kwalijk genomen hebben als hij het niet gedaan had. Men vond hem eer lastig,
eigenzinnig, onberekenbaar. Het kostte studie. En hij wist dat wel. Hij wist heel
precies, dat hij het zichzelf weer moeilijk maakte, en ook de lieden die dat moesten
zingen, dat hij ze last bezorgde door niet het gewone te kiezen, niet het globale, niet
de gemakzuchtige, niet de lauwe manier van iedereen. Hij woog die bezwaren altijd
wel even. Hij onderschatte ze niet. Hij schoof ze niet zomaar op zij. In zijn binnenste
echter waar hij dat Gezicht aanschouwde, na het Avondmaal, bij Pilatus, aan het
Kruishout, na de Dood, rees die melodie telkens anders op, telkens met een diepere
resonans, en hij componeerde wat dat Gezicht hem zei, wat zijn hart hem insprak.
De Matthaeus-Passie krioelt van zulke inwaartse visies aan welke men ternauwernood
een vakmatige naam zal durven geven, uit vrees van ze te profaneren, want zo intiem
verband houden zij met de ontroerendste aandoeningen, waarover men liever zwijgt
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als men ze bemerkt of ondervindt, omdat zij het meest onbevangen en ongerept
blijven wanneer zij komen vanzelf en vanzelf haar loop gaan.
Er is een brief van Bach's tweede zoon Carl Philipp Emmanuel (de ‘Berlijnse’, de
‘Hamburgse’ Bach), gericht aan de Bach-biograaf Forkel, waarin hij een zeer
merkwaardige inlichting verschaft omtrent het ongewone, men zou kunnen zeggen
het buitensporige der opvattingen van zijn vader betreffende de muziek. Die zeldzame
en te zelden benutte mededeling luidt aldus:
‘Het registreren op de orgels kende niemand zo goed als hij. Dikwijls schrikten
de organisten, wanneer hij op hun orgels spelen wilde, en op zijn manier de registers
trok waarvan zij meenden dat het onmogelijk zó, gelijk hij wilde, goed kon klinken,
maar daarna een effect hoorden waarover zij verbaasd stonden. Het eerste wat hij
wilde weten was of een orgel goede longen had, zei hij uit scherts, en om dit te
onderzoeken trok hij alles wat klinken kon en speelde zo volstemmig mogelijk. Hier
werden de orgelbouwers dikwijls helemaal bleek van schrik.’
Wat moeten wij op z'n minst geloven bij een dergelijke referentie? Dat Bach alles
uit de dingen haalde wat erin zit; het geheimste en het openlijkste. Dat hij de meest
ongebruikelijke mixturen van timbres niet schuwde, maar ze bij voorkeur zocht. Dat
hij in de expressie aan extremen gewend was, die reikten van het subtielste, het
geraffineerdste tot het uitbundigste en het ontstellendste. Dat hij met een maximum
van psychische1) energie en onbekommerdheid muziek maakte in elke kleur en elke
gradatie, van de zefier tot de storm. Dat hij er niet bang voor was zijn hoorders te
verbazen en te doen schrikken. Zijn deskundige hoorders nota bene.
Ik kan nu beginnen te prijzen, met de zekerheid dat niets van hetgeen wij te roemen
vinden, zal indruisen tegen de geest van Bach, noch tegen de geest van het Evangelie.
Heeft iemand de basviool bemerkt van Tibor de Machula? Misschien wel, misschien
niet. Juist zo moet het. Hij kan gelden als symbool van de hoge harmonie, waartoe
de uitvoering gestegen is. Bijna niets krijgt hij te spelen wat mag opvallen; in
hoofdzaak grondtonen. Zij zijn nergens moeilijk. Zij behoeven enkel maar exact aan
te sluiten bij de sfeer der melodie welke zij begeleiden. En de Machula deed dat met
een verscheidenheid van streek en toonkleur, met een sensitiviteit die zelfs ten naaste
bij niet kan worden beschreven. Maar zijn ongelooflijke virtuositeit werd overtroffen
door de bijna bovenaardse ingetogenheid, bescheidenheid waarmee hij haar
uitoefende. Nooit heb ik een ‘continuo’ gehoord die zo ideaal meezong, merkbaar
en onmerkbaar tegelijk, in het geheel. Aan haar clavecimbel was Janny van Wering
wegens dezelfde hoedanigheid even bewonderenswaardig, en hoe moeilijk is het om
in ontelbare nuanceringen van crescendo, decrescendo, diminuendo, morendo altijd
discreet te blijven, geëffaceerd, nooit solistisch en nauwkeurig passend bij de toon
van iedere situatie. Piet van Egmond, aan het orgel, verdient gelijke lof wegens de
evenwichtigheid waarmee de registratie en het volume van zijn machtig instrument
zich voegde bij elk ensemble. Ook in de hobo's van Haakon Stotijn en Leo van der
Lek, in de fluiten van Hubert Bahrwahser en Leo Oostdam, in de violen van Jan
Damen en Jan Bresser, in de viola da gamba van Carel van Leeuwen Boomkamp
was alle prima-donna-karakter overwonnen. Zij schenen te komen uit het
onwezenlijke, uit een elysium en geen andere gedaantelijkheid, geen andere
stoffelijkheid te bezitten dan hun wonderbaarlijk geluid, hun hemelse melodie. En
met dezelfde superieure evenredigheid waren hun collega's ingesteld van het orkest,
1) In DGA abusievelijk fysische; correctie door MV.
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van wie ik ieder zou willen kunnen noemen, dermate voltooid paste hun
duizendvoudig geschakeerd spel in het geheel.
Onder de vocale solisten viel zo weinig inspanning te bespeuren bij zo zware taak,
vervuld met een zo natuurlijk aansprekende innerlijkheid, dat ik niet zou weten wie
te kiezen als de beste. Elk van hen had in zijn expressies de exacte verhouding
gevonden tussen objectiviteit en subjectiviteit, tussen zakelijkheid en ongedwongen
bezieling. In dit opzicht maakte Ernst Haefliger (de Evangelist, de verteller)
verbazingwekkende vorderingen, die niet behoeven te worden verbeterd, en ieder
kenner zal waarderen wat dit betekent en wat het vereist. De Christus van Heinz
Rehfuss stond op dat ondefinieerbaar punt, waar het mysterie aanvangt in de mens,
waar fysiek en metafysiek elkander raken. Betreffende zijn doorgaans prachtig zingen
moet ik hier een opmerking inlassen van het uiterste belang: De internationale
diapason mag niet verder stijgen, want dan wordt Bach's Christus-partij onzingbaar.
Alle dirigenten, alle zangers behoren alarm te slaan. Richard Lewis leidde zijn stem
in de verbijsterende fiorituren der tenor-aria's met de losheid en de veiligheid van
een instrument. David Hollestelle typeerde zeer levendig, zeer getrouw, zeer kordaat,
de kleine bas-rollen. Alleen bij Laurens Bogtman miste men de stabiele, de heldere,
de gave toon van vroeger, en het spijt mij bitter dit te moeten signaleren. Erna
Spoorenberg en Annie Hermes overtroffen in duidelijkheid en in aandoenlijkheid
het opperste dat men kon verhopen. Eveneens bij hen bleken de laatste sporen van
solisme weggewerkt en vervangen door een spontaan opbloeiende interioriteit.
Voor de eerste maal ook waren alle koren organisch ingeschakeld in de actie van
het drama, en elk koor, elk koraal (geen enkel uitgezonderd) bewees uit zichzelf de
dramaturgische logica van zijn verschijnen. Voor de eerste maal accordeerden alle
tempi onderling, het ene normaal voortvloeiend uit het andere, niettegenstaande hun
menigvuldige verschillendheid. Nergens was er een hiaat. Voor de eerste maal ten
slotte realiseerde ik mij bewust dat het grootste deel der Matthaeus-Passie zich afspeelt
in de avond en in de nacht. In een van heimelijk licht doorgloeide avond en nacht.
Maar met welke middelen dit ‘effect’ verwezenlijkt werd zou ik niet kunnen zeggen.
Het is onbeschrijflijk. Ik moest denken aan de onverklaarbare belichtingen van
Rembrandt en aan de Nacht van Johannes van het Kruis.
Die synthetiserende greep op het grote werk is de vrucht ener meditatie, ener studie,
en van een geduldige, steeds opnieuw hervatte arbeid en zorg, die tien jaren geduurd
hebben. De tijd is gekomen om de Matthaeus-Passie, zoals Eduard van Beinum haar
innerlijk gezien heeft, te bestendigen door de grammofoon.

Menotti en Gershwin
Iets wat men fel verlangd heeft, lukt zelden algeheel. Sinds ik De Consul vier jaar
geleden hoorde in de studio van de VARA (onder Flipse), wilde ik het stuk op de
planken zien en gelijk men met tramlijnbegeerte naar een afspraak gaat, zo ging ik
vorige donderdag bij de Ned. Opera de vervulling van mijn wensen tegemoet.
Te voren had ik het werk ettelijke keren doorgelezen, tekst en muziek. Het pakte
me weer even sterk als toen ik er over schreef in De Groene van 7 juni 1952. Ik vond
het even universeel als nijpend actueel. Even brandend van intens doorleefde
sympathie voor de hoofdpersoon John Sorel, wiens ideaal luidt: ‘This we must do
so that one day our son may see with innocent eyes the flow'r we nourish in bitter
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darkness.’ Mensen gelijk hij, die deze nieuwe dageraad verbeiden, zijn er vandaag
nog bij duizenden, over de gehele wereld, en even nodig. Al lezende zag ik wel dat
Menotti's muziek soms dicht bij Puccini kwam, bij Strauss, bij Moessorgsky of
Tsjaikofsky; maar het kon me nog minder schelen dan dat Beethoven dikwijls lijkt
op Mozart en Mozart op Haydn. Want de muziek die Menotti maakt is van vlees en
bloed, er klopt, er bonst een echt hart, waar je wat aan hebt, een scheut warmte, een
teug vitaliteit, een droppel elixer, zelfs al componeert hij de angst en het ongeluk;
en dat is geen kleinigheid. Ik gaf voor De Consul een dozijn pasticherende collega's
cadeau van de laatste twintig jaar, ze mogen Strawinsky heten, Hindemith of hoe
ook, en Menotti is niet minder modern, dat verzeker ik nogmaals. Kortom, ik was er
in, met huid en haar, alsof het naast me gebeurde. Het zou te mooi geweest zijn,
wanneer mijn enthousiasme niet een paar veren had moeten laten, toen de verbeelding
werkelijkheid werd op het toneel.
De desillusie begon al bij de chanson waarmee het doek rijst: ‘Tu reviendras, et
voudras m'enfermer dans tes bras...’. Dat moet uit de straat de kamer van de Sorel's
binnen waaien als de zoete geur van de zomerochtend en van de liefde. Dat mag
gerust een beetje galmen - niet te veel - ook al staat er pianissimo. Het moet zich
onmiddellijk vasthaken aan de wanden, in de toeschouwers. Het moet blijven hangen
als een koppige parfum, als een lijfdeuntje, een leitmotief. En er kwam niets van
over het voetlicht, of zo goed als niets, noch de eerste keer, noch de volgende. Deugde
de grammofoonplaat niet die het afdraait? Had men geen bruikbare pick-up? Werd
hij onoplettend bediend? Was het zo bezwaarlijk daarin te voorzien? Onder de veertien
uitvoerders der Amerikaanse première vermeldt de partituur ‘the Voice on the Record’.
Hier was ze nauwelijks verneembaar. Hoe is 't mogelijk dat zulke gewichtige details
zo slordig worden verwaarloosd?
Maar ik had reeds een schok gekregen toen ik, het programma openvouwende,
met schrik bemerkte dat de rol van John Sorel, die geschreven is voor bariton, was
toebedeeld aan een tenor. Opeens voelde ik me tegenover de affreuze dwang van te
moeten zeggen: dat kan niet, dat kan niet in een opera. Desnoods mag men een lage
tenorpartij laten zingen door een lichte bariton, zoals soms gedaan wordt in de Pelléas
van Debussy, doch het omgekeerde, een donkere bariton vervangen door een tenor,
dat is ondoenbaar, dat kan niet. Ten eerste om de eenvoudige reden dat een tenor in
het beneden-register te weinig draagkracht heeft om door de orkestbegeleiding
(berekend voor een bariton) heen te dringen. Ten tweede omdat elke stem-soort haar
eigen psychisme en haar psychologie bezit, met alle consequenties daarvan voor de
musicus die een drama componeert en de instrumentatie afweegt.
Het kon inderdaad niet, ofschoon men de robuuste stem gekozen had van Jan van
Mantgem. En deze weerde zich kranig. Maar geen tiende deel van de woorden bereikte
de zaal; telkens stuitte de stem op het geluid uit de orkestbak. Het mooie ensemble
‘Now, O lips say goodbye’ was totaal ontwricht in zijn klankverhoudingen. Het
geëxalteerde duet tussen man en vrouw (tweede bedrijf) verloor zijn hele
duister-glanzende tint en daarmee zijn werking. Neen, een tenor is geen bariton.
Men had nog een andere intrinsieke en funeste vergissing gemaakt in de rolverdeling.
De partij van de Secretaresse (de starre vertegenwoordigster van de onzichtbare,
onverbiddelijke Macht) was toebedacht aan Louise de Vries. Dubbele fout. Primo:
Van nature, en van emplooi, is deze artiste het tegengestelde van een kil en onroerbaar
wezen. Dit schijnt me zó apert (of zij de Pop speelt in Hoffmanns Vertellingen, de
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Traviata of de Manon) dat ik verdere omschrijving voor overbodig houd. Zij kan
proberen zich te dwingen tot kwasi stenen of plastic beeld, doch het blijft forceren.
Secundo: Menotti componeerde de Secretaresse voor mezzo-sopraan, en meer mezzo
dan sopraan; bijna alt. In het register dat hij bezigt, heeft de stem van Louise de Vries
(coloratuur-sopraan) te weinig densiteit, te weinig penetratie-vermogen, niet eens
voor de solistische passages. Wegens dat gebrek aan volume hingen alle ensembles
waar zij optreedt, uit hun voegen.
Derde fout in de rolverdeling: Het karakter en de partij van de Geheime Politieagent
eist een bas, een stevige, zware bas. Hij mag geen gezellige baas zijn, die bij een
huiszoeking familiaar op de tafel gaat zitten. Hij moet beurtelings ‘zalvend’,
beurtelings ‘heftig’ bij Magda aandringen. Juist die twee expressies liggen niet in
het timbre van Gerard Holthaus (een lichte bariton) en door hem die rol te geven
verzwakte men a priori een der voornaamste scènes van het drama. Hoe jammer. Bij
dergelijke afwijkingen van het grondplan baat geen kritiek. Het stuk zou van meet
af moeten worden hervat.
Ik weet niet of de pas benoemde regisseur (Wolf-Dieter Ludwig) zeggenschap
uitoefende in de distributie der rollen. Ik hoop van niet. Tegen de regie-zelf heb ik
al genoeg bedenkingen, en zou hem, nieuw op zijn post, niet overladen willen zien
met schuld.
Maar waarom heeft hij De Consul behandeld alsof dit hedendaagse drama een
tegelijk romantische, tegelijk veristische draak is? Waarom richtte hij zich niet naar
de aanwijzingen van de auteur die behalve als musicus en librettist eveneens uitmunt
als regisseur? Waarom parodieert hij haast de huiszoeking door John (die in een
alkoof verstopt wordt) pralend voor de ganse schouwburg te kijk te zetten op de open
zolder? Waarom stileerde hij de Geheime Agent niet een beetje dreigender en
herkenbaar? Waarom laat hij John in de eerste hallucinatie van Magda (zijn vrouwe)
verschijnen als een zilverig glimmende Lohengrin? Magda moet bij dat visioen de
tafel dekken. Waarom doet zij dat niet? Waarom ontsnapte het Ludwig dat Magda
zich geen moment bekreunt om haar zieke kindje? Waarom laat hij de grootmoeder
als een oude toverkol bij het wiegje de krampachtigste gebaren en grimassen maken
die eer geschikt zijn om het arme wicht de stuipen te bezorgen dan om het te sussen?
Er is een goochelaar die de visum-wachters van het consulaat opvrolijkt en
hypnotiseert voor een dansje. Waarom liet Ludwig hem kostumeren, grimeren en
acteren als een te springerige dandy van omstreeks 1860? Hoe durft hij menen dat
een goochelaar van thans in die kledij over straat loopt? Hij verzuimde hem het
greintje ernst te schenken waardoor een prestidigitateur boeit. Hij zou ook goed
gedaan hebben met een balletmeester te hulp te roepen voor het hypnotische dansje
dat een eventjes te veel had aan onhandigheid en strakheid. En waarom verhinderde
hij Lidy van der Veen niet (een der gasten van de consulaire wachtkamer) om het
ondertekenen van haar bundel paperassen te karikaturiseren met smakeloos overdreven
gesticulaties? Waarom laat hij het gas (waarvan Magda de kraan opent) als
Wagneriaanse dikke mistwolken over de vloer rollen? Wie heeft dat ooit gezien van
gas? De belichting bij de hallucinaties van Magda's zieltogen (een soort veelkleurige
regen van vallende sterren) was uitstekend bedacht, maar schoot over het doel heen
door een eventjes te veel aan drukte en monotonie. De schimmen-dans werd wederom
uitgevoerd zonder een element van onmisbare techniciteit. Men kan daar niet
dilettantiseren.
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Uit deze rij van vragen die ik gemakkelijk zou kunnen verlengen tot het dubbele,
blijkt een hang tot ordinaire opera-pathetiek, retoriek, melodramatiek, en het ligt
voor de hand dat de geest der muziek daarvan schromelijk nadeel ondervond. Zelfs
Flipse en het orkest werden meegetrokken in die sfeer van kunstmatige overdaad en
dikdoenerij. Te vaak ontbraken soberheid, finesse, delicatesse, souplesse, en hoewel
de partituur slechts negen blazers telt, overstelpte het instrumentarium de stemmen
doorgaans met zijn luidruchtigheid. Er werd dikwijls uitmuntend gezongen op het
toneel, maar onder de condities welke rolverdeler en regisseur de zangers oplegden
zou het onbillijk zijn hen te oordelen naar hun artistieke kwaliteiten. Alleen Greet
Koeman (Magda) heeft me bij haar magnifieke scène van het tweede bedrijf in haar
grote en waarachtige passie meegesleurd tot aan de graad der hoge en hoogste
muzikale ontroering.
Het decor en de kostuums van Nico Wijnberg waren volgens zijn gewoonte een
mengsel van romantiek en realisme. Men verwachtte een fiets aan de muur en zowaar
zij hing er, zelfs met een losse band er bij. Maar hij schijnt niet de kunst te willen
ontdekken om banale voorwerpen om te toveren tot hetgeen de surrealisten noemen
‘een ontmoeting’. Men raakte tamelijk gauw gewend aan de reusachtige graftombe
die hij voor het Consulaat had uitgedacht en haar verandering in geïllumineerde
balzaal trof door haar geleidelijkheid. Hij vergewiste zich echter niet dat men in de
kamer, gelijk hij die inrichtte voor de Sorel's, geen gaskraan kan opendraaien met
enige kans op resultaat; en de deurkozijnen waarlangs de schimmen heen dansen
tijdens Magda's agonie, beperkten door een te rechtlijnige symmetrie de wijdheid
van de horizons naar welke de dichter wijst.
Wie van zulke onevenredigheden het meest lijdt, is de componist. Hoe jammer.
Men zou wensen, dat de voorstelling van De Consul, ter wille van zijn waarde en
zijn strekking, ter wille ook van zijn succes, aan een grondige revisie onderworpen
wordt. De vertaling door Arie van Nierop is op enkele twijfelachtigheden na
voortreffelijk.
Heel anders staan de zaken bij Gershwin en zijn posthume goudmijn Porgy and Bess.
Een negerdorp met al zijn hebben en houden, zwarte dominee incluis, is overgeplant
op het toneel. Men begrijpt niet hoe. Ouden en jongen, jochies en dreumesen van
drie, vier jaar, meiden en kerels, dat wemelt door elkaar als een visvijver, als een
mierennest, zonder elkaar ooit in de weg te lopen, zonder eens te botsen of elkander
een blauw oog te slaan met al die razend vlug wiekende benen en armen, waaraan
knotsen van vuisten, tussen de kleine kleuters heen die reeds het ritme beet hebben
van Josephine Baker, en men begrijpt niet hoe. Uit alle ramen van de huizen, uit alle
verdiepingen davert muziek, en alles gebeurt er op muziek, het kijven, het plukharen,
het vechten, het flirten, het minnekozen, het winkelen. Muziek van de zonderlingste
soort. Niet enkel miauwende kermistoeters en gillende trompetten. Maar ook
klapperende vensterluiken, dichtvliegende deuren. Dat ratelt en trommelt allemaal
op het ritme van Lionel Hampton, en men snapt niet hoe. Men zou het niet kunnen
opschrijven. Er bestaat geen schrift voor. Men zou er in verdolen, er dol van worden
wanneer men probeerde het op te schrijven. En toch gaat alles tot meer dan in de
puntjes op de maat.
Ongelofelijk. Zeker, Porgy and Bess is al over zijn drieduizendste opvoering. Maar
doe het eens na, zo'n oneindig vertakt ritme dat de een van de ander als in een sprong
opvangt en dat altijd sluit. Geen speld tussen te steken. Nog minder dan tussen de
geluiden van een stad of van een bos. Op de meest onverwachte momenten is er het
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meest onverwachte rumoer, en steeds is het op zijn plaats. Soms wordt het er stil,
maar dan sijpelt er nog muziek uit de reten van de muren, en plotseling vlaagt er een
lawaai aan als in de tropische volière van Artis. Het komt steeds op tijd, geen
honderdste seconde te vroeg of te laat, evenmin als in die volière, en immer zonder
een kreukje, zonder een gaatje in zijn beloop. De stemmen die zingen, praten of
schreeuwen zijn geen ogenblik hetzelfde. Voortdurend een of andere minuscule of
majuscule variant. Waar halen ze het vandaan? Zij doen gelijk zij zijn, zoals het hun
te binnen schiet, in een ren, in een herrie, in een rust. Men zou menen: daar kan geen
orkest bij passen. Jawel. Doch men hoort het niet meer als orkest. Het wordt een deel
van dat dorp (behalve wanneer het alleen speelt, en dan is de componist niet op zijn
best), een onafscheidelijk deel van dat brok reservaat-natuur. Te midden der
acrobatische toeren van de zwiepende lichamen, te midden van de latente paniek die
overal uit de lucht druipt, te midden van het onbeschroomd animale erotisme en
overspannenheid, opeens die lange fragmenten van eeuwigheid, van inkeer, van
onbederfelijkheid: de grote klacht van Serena bij het lijk van de vermoorde Robbins
(waar ik denken moest aan Colomba's ‘vocero’ van Mérimée), het gebed voor de
genezig van Bess, het gebed ter bedaring van de cycloon.
Ze zijn schaars, te schaars, die fragmenten waar de leegte vol wordt, waar men niet
behoeft te peinzen met een wrange nasmaak: ‘I got plenty of nothing’. Want dat is
het eigenlijk. In de goede minuten heeft Gershwin slechts aandeel als arrangeur en
voor de rest componeerde hij volop van niets.

Muziek bij Rembrandt
De Rembrandt-herdenking is even onverwacht als weinig glansrijk begonnen op het
dubbele volksconcert van maandagavond 9 april te 7.15 en 9.15 uur, waar het
Concertgebouworkest, gedirigeerd door Henri Arends, voor de eerste en de tweede
maal de compositie uitvoerde, welke Sem Dresden, gehoor gevend aan een uitnodiging
van de Wereldomroep, dit jaar vervaardigde volgens het schilderij Saul en David.
Er bestaat gewis geen muzikaler onderwerp dan het navrante verhaal van de
roemruchtige koning wiens hart vertroebeld raakt door een boze geest, en die,
verlichting zoekend in de muziek, tot zijn dienaars zegt: ‘Vindt me een goed musicus
en breng hem bij me.’ Er bestaat ook vast en zeker geen hachelijker onderwerp voor
een componist, en niemand die zich daaraan waagde is het ooit gelukt de juiste toon
te treffen. Waarom niet? Omdat de muziek in deze verschrikkelijke geschiedenis de
nederlaag lijdt. Want aanvankelijk slaagt de bezwering, zodra David de herder is
aangekomen op zijn ezel, met brood, een zak wijn, een geitje, en met zijn harp. Menig
keer zal hij de spoken afweren die Saul besluipen. Tot aan het brekingspunt, dat
Rembrandt in beeld brengt, zal de bezwering slagen. Met de linker hand grijpt de
koning een gordijn en bedekt zich de helft van het vermagerde gelaat. Alsof hij een
traan wegveegt. De rechter hand tast naar de speer. De blik van het ene open oog
staart radeloos omhoog, alsof het luistert. En David speelt een lied dat onmerkbaar
machteloos wordt. Gaat de speer suizen door de lucht? Misschien.
In die vastgelegde seconde uit de opgeschorte tijd culmineren en botsen de
mogelijkheden van twee levens met al hun tegenstellingen en wisselvalligheden.
Ook met hun beider psychische inslag, welke heeft geleid tot deze extreme situatie.
De toeschouwer in het Mauritshuis, die gelijk Rembrandt het Boek Samuel zal gelezen
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en herlezen hebben, kan zich rondom de silhouetten der twee personages niet alleen
hun verleden reconstrueren maar zelfs hun toekomst, en zonder moeite. De heks van
Endor is daar reeds aanwezig en haar ontzetting. Ook de schapen die David heeft
geweid. Ook Goliath, ook Saul's zoon Jonathan, zijn vriend, ook de koningsdochter
Michal, zijn vrouw. Hun diverse radiaties bevinden zich onder de vele bestanddelen
die de expressie vormen van de ene seconde gedurende welke de muziek versaagt
en bezwijkt.
De schilder kon alle factoren van dat paroxismisch moment (de zichtbare en de
onzichtbare) samenweven en rangschikken tot een synthese waaraan geen enkel
detail ontbreekt en waar iedere nuance, iedere suggestie sprekend wordt voor wie
het doek met oplettendheid beziet. Maar een dergelijke coördinatie en condensatie
van de verscheidenste en heftigste gewaarwording in een minimum van duur is de
componist niet vergund, zelfs niet al ware zijn kijk op de dingen dieper en wijder
nog dan de visie van Rembrandt. Want voor het kenbaar maken van enige sensatie,
van enig sentiment heeft de muziek immer tijd nodig, en steeds meer tijd naar mate
de gevoelens welke zij realiseren wil, zich verstrengelen, onderling contrasteren,
elkander vervangen, versterken of verzwakken. Alle gewaarwordingen die Rembrandt
concentreerde in het ene moment van zijn Saul en David, vragen minstens de tijd
ener hele opera wanneer iemand zou pogen ze te vertolken in overeenkomstige en
gelijkwaardige muziek.
Daar Dresden het onderwerp behandelde als een gezongen vertelling, op
samengeregen citaten uit Samuel, mag ik er niet aan twijfelen dat hij de moeilijkheid
heeft bemerkt ener rechtstreekse transpositie in klank van Rembrandts lijn en kleur.
Het ontwijken echter van dit kardinale probleem verwijderde hem van het eigenlijk
gegeven dat hem werd verstrekt door het schilderij. Hij typeerde Saul niet alsof de
speer nog geworpen moet worden, doch alsof de beslissing reeds gevallen is. Hij
typeerde een hostiele, verbeten, agressieve Saul uit wiens gemoed alle herinnering
aan vroegere genegenheid die hij had voor David, en alle spijt, alle deernis daarover,
reeds is verdwenen. Deze karakterisering, welke mij vierkant schijnt in te druisen
tegen de conceptie van Rembrandt, domineert de ganse compositie.
Zij verleent David en zijn harpspel niet de geringste kans. Wanneer het stuk begint
is de afloop reeds een afgedane zaak. David wordt vernoemd, maar zijn wezen blijft
bijna totaal verzwegen. Grif zal ik toegeven dat het een haast bovenmenselijke taak
is om vandaag een adequate intonatie te verzinnen voor het harpspel van Rembrandts
David, doch dat verschaft niet het recht om zijn rol zo goed als te schrappen. Ook
de namen Michal, Jonathan, Endor en Samuel zelf, die de tekst vermeldt, gaan voorbij
zonder dat de klank een voelbare aanduiding weergeeft van de natrilling welke zij
wekken in 't gemoed van Saul. Ik geloof wel dat men de spies hoort klakken tegen
de wand. Nu nog meen ik ze te horen. Doch haar knak is het enige naspeurbare
herkenningsteken dat ik waarnam. Wanneer de muziek, haar einde naderend, ten
slotte milder wordt kan ik deze modulatie niet meer begrijpen als een invloed van
David. Zij duurt te kort, zij komt te laat, en vooral, zij is tegenspraak met het drama.
Dan pas immers breekt de waanzin uit van Saul en de oorlog.
Ik moet dus aannemen dat Dresden terwijl hij Samuel las, het schilderij vergat.
Hij becomponeerde niet Rembrandt maar de excerpten welke hij trok uit het boek
van de profeet. Bij Rembrandt is er nog geen daad. Alleen de treurende, de
beklemmende verzoeking achter een floers van beklag om een vertrouwelijkheid die
was en weer zou kunnen zijn. Bij Dresden sloeg de balans reeds over. Van meet af
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is daar alles openlijke strijd, harde, vinnige, ruwe strijd, fel gevoerd met de
koppigheid, de rudimentaire psychologie van een man die de bezinning verloor en
erop loshakt.
De tekst waarmee de componist zijn bedoelingen verduidelijkt, is geschreven voor
hoge sopraan en werd gezongen door Erna Spoorenberg. Zij heeft al haar krachten
ingezet om op te tornen tegen een ongetemperde, weinig gedifferentieerde orkestratie.
De stem drong heen door het instrumentale geluid, doch het woord was
onverstaanbaar, en zo faalde ook het enige middel waardoor contact had kunnen
groeien met de titel van de compositie.
Of het in de macht lag van Henri Arends om dit gebrek aan evenredigheid te
verhelpen kon ik niet uitmaken. Hij had ‘Rembrandts Saul en David’ zeer paradoxaal,
zeer abnormaal geëncadreerd met de symfonie van Bizet en met drie fragmenten uit
de Faust van Berlioz. Even sober als hij Dresden dirigeerde, even overmatig uitgelaten,
grof onzakelijk, dwars tegen de draad in dirigeerde hij Bizet. Ik stond versteld. Ik
heb essentiële bedenkingen zowel tegen deze wijze van dirigeren als tegen de
mentaliteit welke zij verraadt. Ik heb ook het nodige begrip voor de vergissingen die
een jong kunstenaar kan begaan in de aanvang zijner loopbaan, en signaleer ze slechts
om te voorkomen dat zij zich herhalen - en regel worden - wat ik zou beschouwen
als een ongeluk.

In de geest van Bach
Het is een feit uit de jaren na de oorlog, dat Bach in onze dagen de componist werd
van iedereen. Van de kleine kinderen, van de grote mensen, en misschien wel alom.
Observeer ze wanneer zij Bach horen, thuis of in de concertzaal. Zij blijven in hun
gewone doen, maar hun gelaat is overtogen met een tweede aandachtigheid, alsof
iets vertrouwds hen wenkt naar iets veiligs, heel ver en heel dichtbij, waar alles goed
is, de beweging en de rust, het geluid en de stilte. Luister naar wat men fluit op straat,
overdag en in de avond. Men roept elkaar met een motief van Bach, zonder het te
weten allicht, een van die korte, vrijmoedig commanderende allegro-motieven waar
zoveel heldere, kalme zekerheid zich lucht geeft.
Geen veertig jaar terug was deze familiariteit met de meest patriarchale, de minst
moderne der muzikale meesters nog ondenkbaar. Niemand had zich toen kunnen
verbeelden dat er ooit een spontane gemeenzaamheid, een confidentiële intimiteit
zou ontstaan tussen de menselijke menigte in haar totaal en die schijnbaar archaïsche,
schijnbaar in onwereldse bespiegelingen vervreemde componist. Bij de kenners en
bij de leken gold Bach toen voor een middeleeuws scholasticus, een esoterisch
specialist, vereringswaardig, ontzagwekkend, fascinerend, een kunstenaar voor
ingewijden, maar volslagen ongeschikt voor algemeen en dagelijks gebruik. Niemand
had ooit durven dromen van een tijd waar Bach even attractief zou zijn als Chopin,
als Beethoven, als Mozart, als wijlen Wagner, en even populair, want even machtig
om in iedereen de vonk te ontsteken der diepste en veelvoudigste emotie. En hoe is
het vandaag? Bach veranderde niet. Hij heeft steeds dezelfde ingekeerde mentaliteit,
dezelfde ascetische stijl, dezelfde haast onzinnelijke, haast louter geestelijke, alle
aardse tooi weigerende expressie, welke zijn zonen reeds ouderwets vonden, en die
onder de talrijke woelingen van de laatste twee eeuwen geheel verdrongen, geheel
onbestaanbaar scheen te zullen worden. Diezelfde Bach voor wie zijn tijdgenoten
niet toegankelijk waren, diezelfde altoos onactueel geoordeelde Bach treedt sedert
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tien jaren naar voren alsof alle componisten die na hem kwamen hem heimelijk
hebben voorbereid. Hij heerst nog niet alleen maar hij is bezig elk zijner opvolgers
te eclipseren, te devalueren. Het hedendaagse menselijk gemoed modelleert en
centraliseert zich geleidelijk meer en meer op de psychische gegevens van Bach.
Men kan zulk een wonderlijke en zeer ingrijpende evolutie van de algemene
menselijke sensibiliteit gemakkelijker constateren dan verklaren. Want de psychische
gegevens, die de muziek bepaald hebben van Bach, zijn of schijnen in flagrante
tegenspraak met een groot aantal gedragingen en uitingen, strevingen en pogingen,
welke als kenmerkend beschouwd kunnen worden voor onze eeuw. De voornaamste
reflex die zijn ganse denken en voelen gedomineerd heeft, was zijn verhouding tot
God. Hij achtte zich grenzeloos verplicht jegens God, verknocht aan God, verbonden
met God, verantwoordelijk voor God. Niet enkel met de lippen, maar met zijn hele
hart, met al zijn vezels. Niet enkel gedurende een uurtje per week, maar elke seconde
van de dag en van de nacht. En niet enkel beredeneerd, maar bovenal instinctief,
door en door naïef en onvoorwaardelijk. Uit deze organische hechting aan God (wiens
naam hij zeer dikwijls op zijn composities schreef) vloeide alles voort wat hij dacht,
voelde en deed. Die binding met zijn God maakte hem onwankelbaar. Zij schonk
hem een onuitputtelijke vreugde, een immense tederheid. Zij schonk hem ook de
smart, de angst van nooit genoeg gedaan te hebben voor zijn God. Alles wat
persoonlijke aandoening is in de vorm van tegenspoed, verdriet en ander gebeuzel
viel daarnaast in het niet.
Dat onafgebroken gesprek met zijn God gaf hem een mateloze kracht tot aan zijn
laatste ademtocht. Het behoedde hem voor iedere soort van depressie, inzinking,
twijfel en neerslachtigheid. Die voortdurende aanwezigheid met zijn God maakte
eveneens dat hij altijd echt was, authentiek echt, ongelogen, ongeveinsd, onvervalst,
zonder foefjes, zonder een zweem van affectatie, van theatraliteit, zonder parade,
zonder opsmuk, zonder praatjes, altijd ronduit open en echt. Die gestadige
verbondenheid met zijn God gaf hem zijn fierheid, zijn nederigheid, zijn degelijkheid,
zijn ernst, zijn onbedrieglijke waarheid, zijn enorme waarachtigheid, zijn diepte, zijn
hoogte. Aan die gezichtshoek van het absolute onder welke hij met de zuiverste
eenvoud en een onverzettelijke consequentie geleefd heeft, dankt zijn muziek haar
afstandloze ruimtelijkheid. Zij speelt nergens en overal.
Hoe moet ik duiden dat het melodie geworden wezen van zulk een oprechte mens
zich openbaart als de uitverkoren zang van deze meer en meer ontmenste, meer en
meer ontheiligde tijd? Wat hebben de compleet ontwijde twintigste-eeuwers nog
gemeen met Bach, die typisch sacraal, typisch religieus is, tot in zijn didactische, tot
in zijn verlustigende werken? Wat zegt hij hun? Wat vragen zij hem? Hoe verstaan
zij hem? Zoeken zij bij hem wat zij in zichzelve missen, die vastheid, die harmonische
voldoening, dat rustige geweten, die toevlucht, die bevestiging, die genade, die troost,
die loutere goedheid? Ontlook dat akkoord met Bach uit een innerlijke wens?
Waarmee correspondeert die samenklank met Bach in de gebieden van het bewuste
en onbewuste denken?
Ik weet het niet. Ik kan de beweegredenen en de gewaarwordingen niet gissen der
duizenden die in het tjokvolle Concertgebouw driemaal bijeenkwamen om van het
Nederlands Kamerorkest en het Nederlands Kamerkoor de zes ‘Brandenburgse
Concerten’ te horen en drie cantaten. Ik zag enkel het feit van hun aantal, hun
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eensgezindheid, hun verzonkenheid, hun overtuigdheid, hun bezieling, en het plaatste
mij voor dat raadsel waarvan ik het antwoord niet vond.
Gaarne zou ik die duizenden hoorders zien als een voorhoede van de schare
rechtvaardigen ter wille van wie een in waanzin en boosheid vervallende wereld
gespaard zal worden, want elke noot van Bach protesteert impliciet en expliciet tegen
dat kwaad, en duidelijk genoeg om nauwelijks te kunnen luisteren zonder een
opwellend meedogen. Maar ook gewoon technisch beschouwd verdiende elk der
uitvoeringen de sympathie welke zij wekte, en hadden de hoorders gelijk, die haar
voelden.
De solisten waren zeer voortreffelijk. Lang nog zal mij het uitgestrekte diminuendo
heugen uit het eerste deel van het Vijfde Concert, dat Maria Curcio op de piano
voortoverde met de subtielste schakeringen van een schaduw die geleidelijk nadert,
van een glans die allengs dooft. Iets vredigers, iets gelukkigers dan het melodieuze
gekeuvel van de drie hobo's, de fagot, de viool, de twee hoorns in het Concert no. 1
kan niemand zich voorstellen. Dezelfde lieflijke, bovenaardse gezelligheid verrukte
in de Cantate no. 104. 'Du Hirte Israel, höre'. Wie zou daar niet smelten! De
aanminnigste bekoring zonder een greintje gekunsteldheid. En die moeiteloze
vrolijkheid, licht en jubelend als leeuweriken in een mooie ochtend, van het Concert
no. 2, met de kleine trompet van Wim Groot, de fluit van Frans Verster, de viool van
Thomas Magyar. Die toon van verstilde, fervente aanbidding in ieder adagio, ieder
andante, ook al duurt het maar twee maten, zoals in Concert no. 3. Al die
vriendelijkheid en de natuurlijkste poëzie in no. 4 met de viool van Goldberg, de
fluit van Feltkamp, in het wazig en donker getinte no. 5, het concert voor clavecimbel
met Janny van Wering, het concert voor twee violen, het concert voor viool en hobo,
met Haakon Stotijn.
Men luistert. Men is weg. Ieder vergeet zich. Er blijven wel enkele problemen van
techniek, zoals de zwakheid in het timbre van de clavecimbel, en wanneer het orkest
speelt zonder dirigent. Maar zou Bach-zelf zijn muziek ooit beter gehoord hebben?
Waarschijnlijk niet.

Boris Godoenow
Het ongeluk wilde, dat die dirigent moest aftikken en opnieuw beginnen te midden
der hallucinatorische stervensscène van Tsaar Boris, wanneer de doodsklok luidt,
die Moessorgsky zo poignant verneembaar maakt met enkele zuiver-muzikale klanken,
meesterstaaltje van ‘concrete muziek’ uit het jaar 1874.
Dat ongeluk had zijn moment zeer slecht gekozen, tenminste voor sommige
hoorders en de componist, wier laatste illusie - de eindpaal te halen zonder catastrofe
- het teniet deed. Reeds honderden malen in de loop van de avond had het gedreigd
met een ramp, als dat zó doorging. Ontelbare keren had ik verbouwereerd zitten
griezelen bij slingeringen in het koor, schommelingen in het orkest, waggelingen
onder de solisten, een onophoudelijk gedobber waarvan men draaierig werd en
schrikkerig als voor een noodlot dat men langzaam-aan ziet genaken. Maar steeds
had Van der Bijl kans gevonden op een compromis, een minnelijke schikking. Tot
het werkelijk niet meer door de beugel kon. Toen hij moest aftikken om het hele slot
niet te laten mislukken.
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Zulke wisselvalligheden hadden niet mogen en niet behoeven te gebeuren. Het vocale
en instrumentale materiaal dat op de estrade van het Concertgebouw de dirigent ten
dienste stond, was van uitmuntende kwaliteit.
Allereerst het R.-K. Hoofdstadkoor, een uitgebreide gemeenschap van zeer
bruikbare, welklinkende stemmen, die hun partij, preponderant in de opera Boris
Godoenow, praktisch voldoende kenden, ten minste wat de noten betreft. Doch van
hun rol in het drama toonden zij weinig begrip, en de betekenis van de tekst welke
zij zongen, scheen hun te ontgaan. Door het instrumentale kader waarin zij optraden,
voelden zij zich blijkbaar meer verstrooid, soms meer verward dan gesteund, wegens
gebrek aan gewoonte, en plotseling geplaatst in een omgeving van klank die hun
wild-vreemd was. Oorzaak: tekort aan studie, tekort aan instructie.
Vervolgens het Utrechts Stedelijk Orkest, dat, zowel als autonoom orgaan als in
functie van begeleider, gerekend mag worden tot een onzer slagvaardigste ensembles.
Het is ook een onzer ensembles die het meest overbeladen en overbelast zijn met
een seizoen-arbeid welke hun zeer zelden enige rust, enige verademing gunt in de
zenuwspannende taak van elke avond ergens anders te moeten musiceren. Hoe
dikwijls zouden zij de grote partituur van Boris Godoenow hebben doorgenomen?
Ik durf het niet gissen. Maar zij weten stellig even goed als ik, dat Moessorgsky's
Boris dozijnen moeilijkheden behelst welke het voortreffelijkste orkest der wereld
vandaag zelfs niet overmeesteren kan zonder een nauwgezette oefening, en ik ben
ervan overtuigd dat zij de eersten zijn om de improvisaties, de approximaties te
betreuren, waartoe buitensporige omstandigheden, in strijd met ieder artistiek geweten,
hen verplichten. Daar kan nauwelijks meer gevergd worden dan dat alles ongeveer
klopt. Oorzaak dezelfde: gebrek aan tijd, gebrek aan repetitie.
Voorts de rij der solisten, veertien in aantal, onder wie vier doublures. Op twee na
(Feodoor en Xenia, Boris' kinderen, te schraal van geluid en te onbedreven) zouden
allen zonder risico overgeplant kunnen worden - op voorwaarde van een kundige
regisseur natuurlijk - naar het toneel der Ned. Opera, waar twee anderen (Siemen
Jongsma en Annie Delorie) sinds lang reeds een gevestigde reputatie hebben.
Ik zou Jongsma (Boris), altijd zeer uitstekend in het recitatievische gezang, rondweg
verkiezen boven de aartsberoemde doch te uitgestreken Christoff, en hem wellicht
een vergelijking waardig oordelen met Sjaljapien, wanneer hij maar wilde besluiten
om een vastere, een nettere intonatie aan te leren in de aria's en in de arioso's. De rol
echter van de Poolse prinses Marina, een dramatische sopraan, convenieert de
geprononceerde alt-stem niet van Annie Delorie, die daarenboven haar partij te
onachtzaam had voorbereid. Een geheel onverwachte, zeer bevredigende prestatie
verrichtte Leo Larsen als lyrisch tenor in de rol van Gregory, jonge monnik, daarna
Dimitry, valse kroonpretendent, en het benieuwt mij hoeveel toekomst er nog zit in
deze zanger. De bariton Frans van de Ven toonde zich vocaal buitengewoon eminent
en qua karaktertekening zeer indrukwekkend als Warlaam, de bedelmonnik. Met
dezelfde gereedheid tot bewonderen of waarderen kon men luisteren naar de alt van
Leni Henning (Xenia's min), de tenor van Gerard Honing (de Idioot), de bas van
Peter de Vos (Pimen de kroniekschrijver) en de tenor Paul Hameleers, beurtelings
prins Sjwisky en bedelmonnik.
Met een dergelijke bezetting (Annie Delorie geenszins uitgezonderd) was een
harmonisch sluitende opvoering bereikbaar. Dat zij in vele onderdelen niet
verwezenlijkt werd, lag wederom enkel aan tijdgebrek en te korte samenwerking.
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Ten slotte de dirigent Theo van der Bijl. Ik vertrouw de beweegredenen die hem
brachten tot een vertolking dezer volksopera in concertvorm. Zij wortelen ongetwijfeld
in een warme genegenheid voor Moessorgsky's eniglijke muziek. Ik wil dus
veronderstellen dat Van der Bijl gedaan heeft wat hij kon. En ik zal hem daarom niet
verwijten dat hij in plaats van Moessorgsky's eigen redactie, de bewerking gebruikt
heeft waarin Rimsky Korsakow (in 1896 en 1908) de ‘onhandigheden’, de
‘hardheden’, de ‘fouten’, de ‘zwakheden’ van de gestorven componist die zijn vriend
was, meende te moeten corrigeren en retoucheren om het werk ‘toegankelijker te
maken voor iedereen’ en om ‘een kwaadwillige kritiek het zwijgen op te leggen’. Ik
ben het eens met Rimsky als hij zegt dat er in zijn ‘verbeterde’ editie nog genoeg
over blijft van Moessorgsky's pittige originaliteit, en hoewel onze achterstand
betreurend, kan ik mij indenken dat Van der Bijl heden ten dage nog een
voorzichtigheid geraden achtte die vijftig jaar geleden verklaarbaar was.
Maar wat ik niet begrijp is dit: Waarom heeft de dirigent enorme lappen geschrapt,
liever dan het concert een half uur vroeger te laten aanvangen en de pauze te bekorten?
Onder die coupures bevond zich het absoluut geniale tafereel waar de tsarewitsj zijn
vader het verhaal doet van de ruzie tussen Nastia (de min) en de papegaai Papingka.
Onder het geschrapte bevonden zich nog andere muzikale kostbaarheden, te veel om
te noemen, te veel ook om te dulden, zelfs fragmenten welke voor een goed verstaan
van de handeling onmisbaar zijn.
Wat ik evenmin begrijp: Waarom herstelde Van der Bijl de twee laatste tonelen
niet in hun oorspronkelijke (omgekeerde) rangorde? Beschouwd uit de gezichtshoek
der traditionele opera is het misschien effectvoller om te eindigen met de dood van
Boris. Doch beschouwd van een intrinsieker dramaturgisch standpunt is het veel
zinrijker, en niet minder pakkend, om te eindigen met de oproerige koren van het
volk, het luiden der alarmklokken, de fanfares van de valse Dimitry, en op het lege
toneel, onder een rosse gloed van brand, de eenzame jammerklacht van de Idioot.
Slechts sporadisch is de dirigent gekomen of genaderd tot het stadium in de voordracht
waar een juiste interpretatie uitmondt en culmineert: het herwekken, het herscheppen
van de psychologische gesteltenis, het klimaat, de atmosfeer welke de componist
bewoonde terwijl hij zijn werk schreef. Vermoedelijk was het wederom gebrek aan
tijd, en alle bijkomstige beslommeringen, onrustigheden, onveiligheden die tijdnood
veroorzaakt, ja zeer waarschijnlijk waren het de nijpende zorgen voor het bloot
materiële, welke de aandacht en de energie van de dirigent zodanig absorbeerden
dat het wezenlijke hem ontglipte.
Overal in ons land moeten de muzikale meesterwerken worden voorbereid onder
diezelfde fnuikende obsessie, en hoe groter, hoe zeldzamer zij zijn, des te meer
hebben zij daaronder te lijden. Wie zal het initiatief nemen om zo beschamende, zo
deprimerende, zo onnutte toestanden te doen ophouden?
Ondertussen, en niettegenstaande de onvolkomenheden van het resultaat hunner
pogingen, hebben Van der Bijl en zijn medewerkers recht op onze dankbaarheid.
De Boris Godoenow van Moessorgsky vertegenwoordigt een uiting van de
menselijke geest, en een openbaring van de muziek, waaraan wij minstens éénmaal
per jaar zouden moeten worden herinnerd. Bij wijze van tegenwicht; bij wijze van
onmisbaar contrast, om enigermate de overvloed van classicisme en conformisme
te neutraliseren welke de vrije ontplooiing ener persoonlijke muzikale conceptie
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onafgebroken belemmeren en bijna onmogelijk maken. Eénmaal per jaar zou Boris
die ingeboren, steeds verstikte wens naar bevrijding uit de boeien van de formule
moeten komen verlevendigen. Want dat werk van Moessorgsky is zo goed als uniek
in de geschiedenis. Het is de enige compositie die geen noot schoolse muziek bevat.
Geheel onvoorbedacht, buiten alle theorie en regels om, welde de klank rechtstreeks
op uit de bron, uit zijn onbewustheid, uit de reflexen van een wonderbaarlijk ongerept
gemoed.

Muziek van uitersten
De rituele eredienst welke Beethoven-cyclus genoemd wordt, is nog niet voorbij de
helft van zijn loop, en reeds kan men Otto Klemperer, die hem dirigeert, beschrijven
in een nieuwe vorm. Misschien is nieuw hier niet het juiste woord, omdat de
kenmerken waarin een karakter zich openbaart, voorheen allang aanwezig waren,
ook de eigenschap welke dit jaar opvalt als zijn treffendste hoedanigheid: de Wil.
Maar wat hij vroeger was, scheen nu slechts een schets, een ontwerp, een eerste
aanleg, vergeleken bij hetgeen hij heden is. Zelfs die Wil, de primaire zijner driften.
Hij heeft zich samengepakt tot een dichtheid welke alle relativiteit elimineert. Er is
geen weifeling, geen keuze voor die Wil. Men zou kunnen zeggen dat hij van
Schopenhaueriaanse onbewust vitale drang overging in Nietzscheaanse bewustmaking
van zijn macht en van zijn doel. Bijna niets is uiterlijk zichtbaar van deze transmutatie.
De hele werking en haar waarneembare effecten worden binnenin teweeggebracht.
Haast automatisch. Haast onpersoonlijk, als een noctambulist, als een kernreactor.
Met een summum van zekerheid en rendement.
Wellicht niet zonder moeite, maar in zeer korte tijd had Klemperer het orkest gezet
naar zijn hand. Het leek enkel nog uit de verte op het orkest dat wij kenden. Het was
een fenomeen van cohesie geworden. Eén blok van formidabele cohesie. Zoiets als
de macedonische falanx gelijk men die ziet afgebeeld op oude schilderijen, man naast
man achter een onwrikbare heg van speren en schilden. Bij deze muzikale formatie
wordt de tijd gemeten in de kleinste onderdelen van seconden, met een speciaal
horloge. De strijkstokken der violen vliegen of glijden op en neer in een stipt
berekende ruimte die voor ieder dezelfde is. De adem der blazers en de beweging
hunner kleppen waren afgeteld met gelijke preciesie in fracties van ogenblikken.
Men hoorde dat door het geluid. Men hoorde dat eveneens door de intonatie. Alles
was spitser, geserreerder, nerviger, zoals bij iemand die het druk heeft doch zeer
nauwkeurig weet wat hij doet. Rondom het geluid, ook in het zachtste pianissimo,
hing die soort van tinteling waarmee boven de dingen het licht beeft op een hete dag.
De klank knerpte en vonkte als vuurstenen die men tegen elkaar slaat. Hij was helder
en droog als in verdunde lucht. Men voelde ieder speler, en zelfs ieder die luisterde,
getrokken naar de grote, zwarte figuur welke in haar centrale punt de energie leverde.
Want behalve buitensporig accuraat ging alles ook zeer energisch, zeer dynamisch.
Ik geloof niet dat Beethoven geïnterpreteerd moet worden in deze gespannen,
overbewust gemechaniseerde sonoriteit en dat glinsterende, fonkelende koloriet. In
elk geval niet de hele Beethoven, alsof zijn ganse oeuvre gecomponeerd is in dezelfde
tonaliteit. Het ritme, zonder twijfel krijgt zijn bekomst bij zulk een imperieuze,
obstinate voordracht. Maar de muziek van Beethoven is niet alleen geritmeerde klank.
Tevens is zij gezang en melodie. Soms strak omlijnd, imperatief, cesareaans gezang.
Doch lang niet overal, lang niet altijd. Dikwijls is het vol overgave, ongedwongen
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los uitvloeiend, vertrouwelijk intiem, geheel overgelaten aan een diepere wil dan de
zijne, geheel inniglijk verzonken in andere beschouwingen dan die van zijn eigen
bereik, veel breder van uitzicht, veel gevleugelder. En wat het ritme bij Klemperer
wint aan activiteit, aan incisie, aan prikkeling, verliest de melodie aan menigvuldigheid
en verscheidenheid van zegging. Wat in het gezang te loor gaat, verliest in gelijke
graad de inhoud.
Omdat de muziek een begriploze taal spreekt, ongeveer vergelijkbaar met die der
bloemen en der dieren, kan een mankement aan haar inhoud slechts hoogst zelden
feitelijk worden aangetoond. Hier echter deed zich een dergelijke gelegenheid voor
bij de weergaloos virtuoos vertolkte Derde Leonore-Ouverture. In deze symfonische
synthese van een drama heeft Beethoven gemeend de meest heftige en de meest
verschillende gemoedsbewegingen uit te drukken van twee hopeloos hopende, op 't
nippertje geredde geliefden, en hun eindelijk geluk. Heeft iemand der hoorders tijdens
de uiterst eclatante reproduktie van Klemperer ook maar een moment gedacht aan
de menselijke inhoud van die compositie? Ik geloof van niet. Hetgeen Klemperer
doet is in buitengewone mate technisch bewonderenswaardig, en wat de Engelsen
noemen most exciting. Maar hij geeft niet alles. En gij kent waarschijnlijk het Franse
gezegde, zeer toepasselijk in de kunst: Wie niet alles gaf, heeft niets gegeven.
Misschien overtreft hij zich in de volgende helft? Dat is mogelijk en ik zal gaan
luisteren.
Twee etmalen later, op het concert van Bevrijdingsdag, stond Henri Arends voor het
ongeëvenaarde instrument, dat Klemperer gezet had naar zijn wil.
Een zo bijzondere omstandigheid schiep niet de gunstigste voorwaarden tot de
kennismaking met een nieuw werk (de 1ste Symphonie van Rudolf Escher) noch
voor de reprise ener compositie (het Hobo-concert van Sem Dresden) die sinds 1939
niet meer op de programma's kwam. Want al heeft ons orkest een grote geoefendheid
in het verwisselen van gedaante, nochtans laat een periode van toegespitste discipline
sporen achter die niet eensklaps kunnen worden weggewerkt.
Dresdens concert (met een zomerse fantasie gespeeld door Haakon Stotijn) is een
pastorale verpozing op een ondergrond van onrust. De aanhef van elk der drie delen
slaagt frappant goed (bekoorlijk arcadisch in het eerste, drukkend zwaar, dreigend
in het tweede, wederom bucolisch argeloos in de finale) maar de expositie vervolgt
dan aarzelend, tastend, alsof de auteur zijn gedachte geremd voelt (in 1 en 3), ofwel
dat hij haar (in 2) zelf remt en terugdringt. Alsof een interieure stem hem zegde: ‘nog
een stonde van onbekommerdheid, van zachtheid, van droom’, en dan niet verder
kan, en toch weer terugkeert. Vele melismen, vele zingende aanlopen, streven naar
een melodische figuur zonder dat het hun lukt haar te voltooien. Even stabiliseert
zich een milde mijmering in het zeer mooie middenstuk van 2. Bijna overal elders
verhindert een tweevoudige, tegenstrijdige impuls de harmonie en de continuïteit.
Dat gekwelde wankelen doemde op uit een kwellende tijd, die vandaag nog duurt.
Vermoedelijk heeft Dresden die verscheurdheid bedoeld, want de factuur, ofschoon
een beetje monochroom, is van de beste kwaliteit. Het trof me hoeveel overeenkomst
de navrant goudblonde kleur vertoont met het altviool-concert van Henkemans, dat
onlangs nog gespeeld is door Klaas Boon. Als een zon die de nevels niet kan
doorbreken.
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Ik ben huiverig om over de Symphonie van Escher enige opinie te formuleren die
zou kunnen lijken op definitief.
Toen ik haar las, zodra zij verschenen was bij Donemus, bevond ik mij meer
geïntrigeerd dan overtuigd door haar hoedanigheden, en wenste een uitvoering, door
Van Beinum, door Van Otterloo, hoewel het eerste deel en hele brokken in het derde
mij beangstigden omdat ik niet zag hoe een dirigent het zou moeten aanleggen om
hen te brengen tot een verheugend resultaat. Dat eerste deel is een wijd en donker
vlak van klank, waar alles woelt, en kolkt, en wervelt, en ten slotte even ziedt, maar
zonder dat er uit het schuim van die sombere oceaan enige grijpbare gestalte opduikt.
Het twintig maten tellende thema waarop het stuk werd gebouwd, is niet te lang
(want er bestaan nog langere die hun doelmatigheid bewezen) maar het is te tastend,
te kronkelend, te ongedetermineerd, te ongedecideerd in zijn wezen en in zijn lijn
om zich ergens vast te haken in het geheugen, om het te vatten, om een herkenbare
duidelijke fysionomie te krijgen. De veranderingen waarheen de componist het leidt,
onderscheiden zich ternauwernood, in ieder geval onvoldoende, van zijn onbestemde
uitgangspunt, en bij alle waardering voor de structurele logica, de interne
wetmatigheid, de geordende overzichtelijke polyfonie, de stage drang om los te raken,
blijf ik in een handeling waar alles beweegt doch niets gebeurt, en waar ik ten laatste,
geheel verwezen, enige gebeurlijkheid niet meer kan gissen.
Het derde deel daarentegen, in contrast met dit kale perpetuum mobile, start
moeizaam, talmt herhaaldelijk om vaart te nemen, organiseert zich zonder kloekheid,
en ook zonder merkbare aanduiding van de onverwachte apotheose waarmee het
eindigt. Deze climax overigens is schitterend gerealiseerd. Tussen deze beide
hoekdelen staat een omfloerst adagio, een elegie die geen woorden vindt en bij wijle
treurmars schijnt te worden. Het is zeer delicaat geïnstrumenteerd, in het koloriet
van Ravels Daphnis, maar brozer, duisterder, en voortdurend neigt het stamelend,
fluisterend, naar de stilte. Welk psychologisch verband er ligt tussen die drie bedrijven
kon ik niet ontdekken. Het is voornamelijk de apotheose welke mij verwart omdat
ik de motivering ervan nergens ontwaar.
Nauwelijks minder verwonderde het mij in de reproduktie van Henri Arends weinig
of niets te bespeuren van het ‘cantabile’ dat Escher als voorschrift toevoegde aan
zijn Allegro assai, even weinig van het ‘poco maestoso’ en ‘sempre con grazia’ dat
hij vraagt bij zijn Adagio, en in het geheel nihil van het ‘presto leggiero’ zijner finale.
In hoeverre valt dit te wijten aan de opvatting van de dirigent? Ik weet het niet. De
incongruentie der gebruikte termen met hetgeen ik hoorde plaatste mij voor raadselen.
Zij maken mij wantrouwig tegenover al mijn indrukken welke ikzelf niet anders kan
beschouwen dan als provisorisch, ofschoon zij steunen op waarneming.
De twee Nederlandse werken waren (wegens gebrek aan tijd) willekeurig en stijlloos
geëncadreerd met de Symphonie van Bizet, en, comble van wanproportie, met Berlioz'
ouverture Le Carnaval romain.
Arends moet zich hoeden voor een optimisme dat gemakkelijk ontaardt in
bandeloze oppervlakkigheid. De twee eerste delen van Bizet waren een greintje
acceptabeler dan vorige keer. De twee laatste misvormde hij wederom tot een
smakeloos overdreven hos-partij. De zeventienjarige Bizet die dat meesterwerk
schreef, karikaturiseert hij als een exuberante lef-jongen, een uitbundige blaaskaak,
een opsnijder, een luidruchtige snoever, wat totaal in tegenspraak is met de noten en
met alle biografische gegevens. Zulk een verlaging wekt niet enkel mijn misnoegen,
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maar wat erger is, ook mijn twijfel aan de deugdelijkheid der fundamenten van de
dirigent.

Ouverture Kunstmaand
Zoals gewoonlijk heeft de Amsterdamse Kunstmaand haar uitvoeringen begonnen
met een concert van haar orkest. De opening kwam een beetje vroeger op de kalender
om niet te interfereren met het Festival, en zij geschiedde zonder toespraak, in
tegenstelling tot vorige jaren. Er bestond ook geen reden om de trompetten te steken.
Ondanks de grotere publiciteit was de Bachzaal half-leeg en onder de andere helft
bevonden zich haast evenveel genodigden als abonné's. Wie zou dat hebben verwacht
toen hij deze winter de zaal van het Concertgebouw vol zag lopen voor hetzelfde
orkest? Wie kan dat verklaren en wie weet daar raad op? Ik niet.
Even tevreden en hups als steeds kwam Anton Kersjes onder hartelijk applaus
naar zijn lessenaar en zette een Sinfonia in van A. Rosetti. Kent u Rosetti? Neen?
Dat mag gerust. Hij is een der vele componisten die opgang maakten gedurende hun
leven, en daarna de tijdgenoot worden van iemand die minder in de mode was, b.v.
van Bach of van Mozart. Een dankbaar onderwerp voor een doctor om op te
promoveren.
Hij deed in talent heel weinig onder voor de Mozart der Salzburgse periode en
was slechts tien jaar ouder. Geboren als Rössler in Bohemen, trok hij naar Parijs en
won er de gunst. Wat zou er gebeurd zijn wanneer dat Mozart was gelukt? Vandaag
luistert men enigszins verstrooid bij Rosetti omdat men alles van te voren kent want
het werd een tikje beter en boeiender gezegd door zijn jongere collega. Toch kijkt
men soms verwonderd op: het trio van het menuet en de schertsende finale. Twee
aardige trouvailles. Maar niet genoeg zelfs voor zo'n symfonietje in
duodecimo-formaat.
Onmiddellijk hierop klonk de diepere toon, de authentieke, van de meester: een
adagio en een rondo voor viool, zeer zuiver, met een kalme en gevoelige streek
gespeeld door Jaap Schröder. Hoewel men de schoonheid zag naderen, gelijk in de
hymne van Boutens, kwam zij nochtans niet binnen en bleef toeven op de drempel.
Door Rosetti was de hoorder in een sfeer van conventie gebracht, welke Mozart enkel
had kunnen verdrijven wanneer de begeleiding het spel van de solist in
voortreffelijkheid had geëvenaard. Nu dook de vraag op of het Mozart nooit verveeld
zou hebben om zo dikwijls hetzelfde te schrijven in de trant zijner eeuw, als een
virtuoos hem dat verzocht.
Een klassieke orkest-partituur, hetzij van de hoogste hetzij van een lagere rang, is
als een grote pas gewassen ruit waardoor men helder kijkt naar buiten. Het is
onmogelijk om het geringste smetje op het glas niet direct te zien, even duidelijk als
de dingen vóór de transparante wand.
Er is niets verraderlijkers voor een orkest dan zo'n schijnbaar gemakkelijke
partituur. Men zou zweren dat de dirigenten dit nog niet begrepen hebben. Altijd
nemen zij weer een klassieke partituur, waar men het minste veegje bespeurt als een
ongelukkige kras op een fotografisch cliché. Misschien heb ik het vijf jaar geleden
al gezegd. Maar nog steeds is Anton Kersjes niet uitgepoetst. Nog steeds werd de
ruit niet ongeschonden gaaf als een open lucht. En helaas, men kan niet anders doen
dan ieder rimpeltje bemerken. Curieus dat hetzelfde orkest proper en net musiceerde
in La oración del torero van Joaquin Turina, een aangenaam Spaans stukje op de
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manier van een jonge Debussy. Waarom ligt de accuratesse hier dichter in het bereik,
of waarom hinderen minieme oneffenheden daar niet? Het zou de moeite waard zijn
voor een dirigent dit fenomeen te onderzoeken.
Bovenmate was ik benieuwd naar de Symfonia welke Bertus van Lier in 1954
componeerde voor de Kunstmaand en waarvan een herhaling werd gegeven.
Nooit heb ik pijnlijker beseft hoe gruwelijk wijd de afstand soms is tussen de beker
en de lippen. Blijkbaar had men de auteur niet geraadpleegd, want nimmer geloof
ik, zou hij toestemming hebben verleend tot een dergelijke executie. Deze compositie
kan en mag niet worden uitgevoerd met slechts vier violoncellen en twee contrabassen,
en na een oefening welke reeds onvoldoende was om te geraken tot een
approximatieve beheersing van de noten, laat staan een exacte.
Het werk scheen me nauwelijks herkenbaar. Waar waren die twee zesstemmige
koren van strijkers, waar waren die twee koren van blazers, waar waren die tien
episoden, elk verschillend van expressie, welke ik er twee jaar geleden ontdekte?
Verdwenen. Waar was die ‘andere muziek’ gelijk ik haar toen noemde? Verdwenen.
Geen spoor van over. Waar was de vervoering die ik er ontwaard had, die
onloochenbare aangegrepenheid, en dat onbetwijfelbare accent van echtheid?
Verdwenen. En die vele graden van emotie? Verdwenen. Alles gebeurde op hetzelfde
vlakke, levenloze plan, waar niet eens een vage poging werd beproefd om tenminste
de schijn te redden. Heb ik bij de première gedroomd? Neen, duizendmaal neen. Niet
toen. Doch deze vale, slordige verknoeiing, verbroddeling, massacrering zal mij
beklijven als een nachtmerrie.
Het baat niet de componist te condoleren. De Kunstmaand is aan Bertus van Lier
amende honorable en restitutie verschuldigd.

Het fenomeen Klemperer
Er is lang en onstuimig geapplaudisseerd, geovationeerd op de Beethoven-cyclus
van Otto Klemperer. Er zijn door mijn eminente confraters exuberante, zelfs
extravagante loftuitingen over deze dirigent geschreven in de kranten. Er waren ook
hoorders die in hun binnenste niet konden deelnemen aan de apotheosen, noch
instemmen met de uitbundige, maar helaas onzakelijke panegyrieken.
Ik weet niet hoeveel van zulke hoorders er geweest zijn. Misschien maar weinigen,
en zij kunnen zich niet eens the happy few noemen, want zij voelden zich niet
gelukkig, evenmin als ik. Om hen niet in het onzekere te laten, en wellicht in twijfel
over de juistheid van hun innerlijke ervaringen bij de Beethoven van Klemperer, zal
ik proberen uiteen te zetten waarom zij zo gereageerd hebben, en te bewijzen dat de
waarheid aan hun kant is.
Vooropgesteld worde dan nogmaals, evenals in mijn vorige beschouwing over
Klemperer (de Groene van 12 mei) dat op het vakmanschap van deze dirigent niets
valt af te dingen. Niets. Het blijft buiten discussie. Wij erkennen zonder terughouding
dat hij een grote persoonlijkheid is, aangenomen dat mensen met buitengemene
wilsvermogens (en die loochenen wij niet) altijd sterke persoonlijkheden zijn. Hij
heeft ook een zeer hoog idee van het ambacht en van het instrument (het orkest)
waarmee hij het uitoefent. Om dit idee te verwezenlijken spaart hij niemand, noch
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zichzelf, noch zijn executanten. Bij wijze van spreken zal hij over lijken gaan, als
het moet.
Wat dat betreft circuleert er een pakkende anecdote, die verteld werd door Bertus
van Lier en mij langs een omweg bereikte. Als ze niet waar is, dan is ze toch goed
gevonden. Na een kwartier repeteren met een Italiaans orkest, loopt Klemperer
woedend weg. De volgende dag komt hij terug, haalt een revolver uit zijn zak en legt
hem op de lessenaar. Hij haalt een doosje patronen uit de andere zak en laadt de
revolver. Dan zegt hij tot het geterroriseerde orkest: En nu aan 't werk, mijne heren.
Aardig verzonnen, niet waar? Men mag afkerig zijn van methoden die aanleiding
geven tot dergelijke fabels. Doch in technisch opzicht leveren zij uitstekende
resultaten. Men verkrijgt ermee hetgeen ik noemde de formidabele cohesie van de
macedonische falanx, impeccabel marcherend in het gelid, met een stevige nadruk
op de eerste tel, en alles hel-blinkend wat maar blinken kan. Menigeen verheugt zich
daarover hogelijk. En ik te drommel bijna evenzeer. Van alle kanten spat de energie
eruit. Ja, ik zie Klemperer graag aan 't werk. Hij interesseert me. Hij is nooit vervelend,
nooit soporatief. Hij stimuleert.
De redenen dus waarom ik de Beethoven van Klemperer moet afwijzen, zijn niet
van technische doch van esthetische aard, en behoren tot de klasse der psychologie,
de minst bekende en hoe langer hoe meer verwaarloosde afdeling van de muziek.
Klemperers Beethoven-vertolkingen hebben inderdaad slechts één tekort: hij
recreëert een compositie van Beethoven niet vanuit haar inhoud doch vanuit haar
vorm, niet vanuit haar geest doch vanuit haar materie, niet vanuit de gevoelens door
welke een melodie of een ritme ontstaat doch vanuit het klank-schrift waarin de
componist een afzonderlijk soort van denken noteerde, dat muziek heet. Klemperer
dirigeert de tekens ener partituur, gelijk zijn intellect die waarneemt, of voornamelijk
met opzet verkiest waar te nemen, zonder zich in eerste instantie te bekommeren
over de psychische drijfveren en gesteltenissen welke door die tekens worden
aangeduid en met een voldoende mate van waarschijnlijkheid kunnen worden
geconstateerd. Alle partituren van Beethoven krijgen onder deze intellectuele
gezichtshoek onvermijdelijk dezelfde intonatie, dezelfde accentuatie, dezelfde
dynamiek, dezelfde innerlijke en uiterlijke gedraging, dezelfde temperatuur, dezelfde
sonoriteit. De sterkte-graad waarin het klank-schrift hoorbaar gemaakt wordt kan
lichtelijk of aanzienlijk variëren, naar gelang Beethoven een klein of een groot
instrumentarium gebruikt. De interieure habitus echter verandert niet, en de psychische
grondtoon verschilt nergens of slechts ternauwernood.
Die grondtoon is niet afgeleid uit de vorm en inhoud van elk werk afzonderlijk, hetgeen langs intellectuele weg zeer wel mogelijk zou zijn, en bovendien vereist.
Maar die grondtoon is geconcipieerd volgens het globaal uniformiserend, tamelijk
arbitrair, tamelijk tendentieus en zelfs tamelijk caricaturaal beeld van de
napoleontische, heroïsche, de monumentale, de prometheaanse, en de militante, om
niet te zeggen de militaire, en ook de pompeuze Beethoven, dat vele commentators
gemodeleerd hebben onder pressie van Wagner, onder invloed van diverse
romantische, hyperromantische en politieke stromingen der negentiende eeuw. Ik
heb tegen die verkeerde conceptie reeds geprotesteerd in De twee Muzieken van
1917, en moet het weerom doen, want allerwegen is zij opnieuw tot kolossale
afmetingen uitgedijd.
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Zeker: het heroïsche, het grandioze, het imperialistische, het dictatoriale, en zelfs
het bombastische element is virtueel altijd aanwezig geweest in Beethoven, en vanaf
zijn jonge jaren. Anders had het niet voor den dag kunnen komen om heden alle
overige karakteristieken zijner inborst te overwoekeren en te verstikken. Maar
goedgeteld manifesteerde de impetueuze heros, de veroveraar, zich slechts in zes of
zeven werken op de 135, en in die zes of zeven nooit continu doch afwisselend met
tegenoverstaande hoedanigheden. Op de negen symfonieën hebben hoogstens twee
(de Vijfde en de Negende) een overwegend heldhaftige, een strijdende allure, en dan
nog met uitzondering van hun andante, hun adagio, hun scherzo's en hun talrijke
lyrische, elegische passages te midden van de impetueuze bedrijven. In geen enkel
werk heeft ooit het agressieve gedomineerd evenmin als in zijn temperament, evenmin
als in zijn leven. Hij had daarenboven van de heros een idee dat veel humaner, veel
ridderlijker, belangrijk minder stug, stram, hard en koud was dan ‘de held’ die latere
generaties zich gekozen hebben als exempel. Zijn typerende thema's bewijzen dat
contrast tussen voorheen en thans. Zodra men het vermeend heroïsche ervan aandikt,
worden ze hol, leeg, declamatorisch, hoogdravend en onverdraaglijk plat, het krasse
tegendeel van de Beethovense held.
Wanneer datgene wat Beethoven eigenhandig in muziek-tekens heeft opgeschreven
aan iemand niet voldoet om Beethovens gedachten en bedoelingen uit te drukken,
ten volle kenbaar te maken, dan mag uit zulk een pertinente zienswijze veilig worden
geconcludeerd dat zo iemand, hij hete Wagner of Mahler, het wezen van Beethoven
en de muziek van Beethoven slechts zeer gedeeltelijk en op de koop toe averechts
begrepen heeft. Want Beethoven was een uitmuntend technicus, die cerebraal een
zeer helder voorstellingsvermogen bezat van alle klanken welke zijn innerlijk denken
hem kon suggereren, en die daarvoor het gehoororgaan niet nodig had. Niemand
heeft het recht hieraan te twijfelen, want dat wordt bewezen door honderden zeer
geriskeerde en zeer exact gerealiseerde passages uit de sonaten en de kwartetten
zijner laatste periode welke hij componeerde toen hij ongeveer doof was. Ook terwijl
hij nog hoorde, schrok hij nooit terug voor de stoutmoedige vondsten, de waagstukken
welke zijn innerlijk denken hem adviseerde. En wanneer hij vier fluiten nodig
geoordeeld had voor een nauwkeurige weergave van de klank die hij in zijn binnenste
hoorde tijdens het noteren van de Pastorale, dan kan men gerust geloven dat hij vier
fluiten zou hebben gevergd, ofschoon dit aantal ongebruikelijk was in die dagen. Hij
nam ze niet die vier fluiten. En waarom niet? Hij wist te goed dat zij een zeer
ongewone, zeer opvallende klatering zouden strooien over het ganse orkestrale beeld.
Hij wenste die opzichtige glans niet in het zomers tafereel dat hij schilderde.
Klemperer, niettemin, neemt voor de Pastorale vier fluiten en verstoort daarmee alle
sonore proporties, die Beethoven geordend had. Hij neemt twee fagotten (in plaats
van één) bij dat aardige muziekje in het ‘lustiges Zusammensein der Landleute’ en
verwringt daarmee alle harmonische en melodische lineamenten die Beethoven
geregeld had. Zij hangen schots en scheef. Het toneeltje is niet olijk meer, geen
genoeglijk grapje. Het wordt een grove, logge persiflage. En deze totale topzwaar
aangezette, galmend opgedreven Pastorale (uitgezonderd de twee aanvangsmaten!),
alsof het geen eenvoudige boeren waren die daar dansten en zongen doch parmantige
reuzen, was geen symfonie meer van de gemoedelijke, naïeve, geheel van
Jean-Jacques Rousseau's sensitiviteit doortrokken Beethoven, maar een symfonie
van de wils- en machtsbewuste Klemperer.
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Nog een ander voorbeeld van de manier waarop de dirigent Beethoven benadert
vanuit de klank gelijk Klemperer deze wenst met zijn intellect, en hoe hij zijn eigen
inhoud toevoegt aan Beethovens vorm. Ieder die de uitvoering bijwoonde van de
Negende heeft zonder twijfel nog in zijn oren het onophoudelijk gedonder der pauken
van het scherzo. Zij werden zeer knap bespeeld. Maar hoe dikwijls heeft Beethoven
in dat eindeloos lange stuk een werkelijke fortissimo genoteerd voor de pauken?
Slechts zes maal, en de meeste van korte duur. Al de overige zijn van Klemperer die
dit lichte molto vivace gigantisch dreunend wil, naar de traditie van Wagner, ofschoon
hij diens instrumentale ‘verbeteringen’ verwierp, en terecht.
Tot slot een derde voorbeeld (zij liggen klaar) van de willekeur waarmee Klemperer
Beethovens innerlijke gedachtengang breekt en forceert ten gunste van het sonore
effect. De dirigent laat het hoofdthema der Finale door de contrabassen en de
violoncellen inzetten met een opzienbarend driedubbel pianissimo. Het werd waarlijk
virtuoos, sensationeel uitgevoerd. Maar het staat niet in de partituur. Er staat gewoon
een p. Want Beethoven dacht reeds aan het volgend tutti dat hij niet bruusk, niet
ijlings, doch langs een lijn van geleidelijkheid wil laten optreden, en dat hij niet ff
noteert, doch, als een kalm klinkend volstemmig koor, in een simpel forte. Wat nu
doet daar Klemperer? Driedubbel pianissimo beginnend jaagt en stuift hij naar een
groots fortissimo. Dat kan niet. De tijd is te krap. De gehele passage raakt daarom
uit haar voegen, de gehele verdere architectuur van de finale uit haar evenwicht. Er
wordt te veel geanticipeerd op de climax.
Zo zijn wij teruggevallen in alle oude individualistische dwalingen van weleer, welke
wij beloofd hadden te verzaken en die wij waanden afgeschaft. Het is een kenmerk
van decadentie wanneer de virtuositeit triomfeert ten koste van de kunst en van het
kunstwerk. Men vergunne mij, en wellicht enkele anderen, dat wij niet meedoen aan
de jubel die daarover opbruist, en hem objectief bekijken. Geïnteresseerd maar zonder
emotie.

Kroniek van de Kunstmaand
Het was verleden vrijdag (25 mei) in hoge graad merkwaardig èn leerrijk om te zien
wat een begaafd dirigent kan doen met zijn executanten.
Henri Arends stond voor het orkest van de Kunstmaand dat ik pas nog had gehoord
in een conditie om hopeloos te stemmen, en het ergste te vrezen. Ook Arends
dirigeerde partituren waar men doorheen kan kijken als door een grote, schoon
gewassen glasruit. En nauwelijks waren er tien seconden verlopen van de prélude
voor Marsyas van Diepenbrock (speciaal geschreven voor een klein, bijzonder
transparant ensemble) of men wist met volstrekte zekerheid dat daar niet enkel was
gewerkt - want onder de vorige dirigent is er zonder twijfel eveneens gewerkt - maar
dat daar was gewerkt met inzicht en doelmatigheid, met praktische zin en met vrucht.
Voor die zekerheid had ik mijn hand in het vuur durven steken, en inderdaad werd
zij gedurende het vervolg van het concert hoe langer hoe meer bevestigd. Men kon
nog desiderata hebben aangaande de kwaliteit van sommige spelers die niet onder
de vaste medewerkers tellen van het Kunstmaand-orkest, doch wat de accuratesse
betreft, het samenhorigheidsbesef, de homogeniteit, de oplettendheid stond alles
boven bedenking. Men kon nog de nadelen gewaarworden van de blikkerige akoestiek
der Bachzaal, maar in de mate van het mogelijke waren zij geneutraliseerd.
Voortdurend kon men constateren dat er iemand dirigeerde die met kennis van zaken,
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met een vanzelfsprekende autoriteit, met het gemak hierdoor, met inwendig
trillingsvermogen, met een onophoudelijke aandacht voor de hoedanigheid van de
klank, voor de onmisbare nuanceringen, en met inachtneming van alle overige
omstandigheden de leiding voerde.
Het resultaat was verbazingwekkend, ongedacht. De schijnbare paradox van Hans
von Bülow, die placht te zeggen dat er geen slechte orkesten zijn, doch alleen maar
slechte dirigenten, werd nogmaals bewaarheid. Men zou het orkest van de Kunstmaand
niet hebben teruggekend als men op het podium niet dezelfde spelers had gezien.
Alles klopte. Weg waren die minieme ongeregeldheden, die minuscule ongelijkheden
van inzet welke het geluid smoezelig maken en de melodische lijnen vertroebelen.
Er was vastheid van aftekening in de verschillende dynamische plans en de nodige
verscheidenheid tussen forte en piano. De spelers sloegen nergens op hol. Zij
behoefden niet te proberen door ogenschijnlijke animo te vervangen wat ontbrak aan
wezenlijke spanning en uitdrukking. Het ging ook zonder moeite, heel natuurlijk,
heel eenvoudig, als in volle vrijheid, ieder zeker van zijn zaak. En van het strengste
standpunt (dat ik toch onmogelijk kan laten varen, want even strikt bij de goedkope
concerten als bij de dure moet de hoogste, de Amsterdamse norm gehandhaafd
blijven) van dat absolute standpunt dus beoordeeld, was alles muzikaal niet enkel
aannemelijk, maar bovendien genietbaar in de beste betekenis van dit woord.
Marsyas, vertolking van het lente-ontwaken, die schatten van muziek bergt (behalve
voor droogstoppels) kwam op uit een ware, warme, menigmaal zeer sterke emotie.
De begeleiding van Mozarts Zevende Vioolconcert, in g-groot, briljant en sensitief
gespeeld door Nap de Klijn, was niet minder exact dan expressief genuanceerd, en
toonde geen zweem van hapering in de vele tempo-wisselingen, in de verhoudingen.
De delicieuze Pavane van Fauré, kort meesterstukje van beurtelings tedere en
gepassioneerde ontroering, trof door de juistheid en de innigheid harer intonaties.
De Tweede Symfonie van Saint-Saëns, een juweel van academische perfectie die
overal met leven bezield is, slaagde meer dan uitstekend, ook in de moeilijke tarantella
der finale, waarvan het lange decrescendo feilloos geleidelijk, en wat nog lastiger is,
zeer boeiend gerealiseerd was. Iedere hoorder, denk ik, zal hebben opgemerkt, dat
in elk dezer vier werken, de aanwijzingen van de dirigent spontane en nauwkeurige
reflexen teweegbrachten in alle onderdelen van het gevoelige instrumentale apparaat.
Het lag dus niet aan het orkest, en het lag ook niet aan de jonge solist Edward
Witsenburg, een voortreffelijk leerling van Phia Berghout, dat een week tevoren (18
mei) op de uitvoering in ‘Ons Huis’, Lex van Delden werd geplaatst voor een bijna
onduldbare verhaspeling van zijn Concert voor Harp onder leiding van Anton Kersjes.
Ik betreur eerlijk en grondig zulke krasse termen te moeten gebruiken, want
duizendmaal liever is mij de bewondering, en het streven van Kersjes verdient respect
en lof. Maar zijn dagelijkse werkingsveld op het gebied der andere Muze predisponeert
hem niet voor subtiele schakeringen, fijnere fraseringen, gevarieerde accenten, noch
voor de meer gedifferentieerde psychologische reacties die bij symfonische muziek
onmisbaar zijn. Elk der twee genres heeft zijn wetten, zijn gebruiken. En het wordt
langzamerhand evident, schijnt mij, dat Kersjes ondanks alle goede wil de
consequenties hunner onderlinge intrinsieke tegenstrijdigheid niet zal kunnen
opheffen. De combinatie der twee genres vooronderstelt de aanwezigheid van twee
antagonistische personen in dezelfde mens. Het is misschien niet onvermijdelijk dat
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zij elkaar dwars zitten. Een voorbeeld echter dat beiden in hun contrasterend emplooi
uitblinken is mij, in de symfonische wereld althans, onbekend.
Het tracé der programma's van de kamermuziek-concerten volgt ongeveer de loop
waaraan wij uit vorige jaren gewoon zijn, en een nieuwe generatie van componisten
- het wordt tijd dat zij verschijnt - kwam nog niet in 't zicht. Het Hekster-kwartet,
bestaande uit eminente strijkers van het Concertgebouworkest, introduceerde een
kwartet van Geza Frid. Het werd geschreven in 1939 en heeft zes delen, waarvan
vijf geconcipieerd zijn als fuga. Deze vorm kan bogen op een aanzienlijke reputatie
en grote deugden maar ook als hij met fantasie wordt toegepast, zal de auteur door
een te veelvuldige aanwending in een korte tijdsruimte niet ontsnappen aan het gevaar
der monotonie. Daarenboven impliceert de natuur der fuga een bijna onontkomelijke
conventionaliteit in de constructie, in de thematiek, in de gedachtengang, die weinig
bevorderlijk is voor de onbevangen ontplooiing van een eigen inventie en een eigen
verbeelding. Overigens heb ik met waardering geluisterd naar een uitmuntend vakwerk
waar een uiterlijke moderniteit tracht te paren met een innerlijk conservatisme, een
verbinding die tegenwoordig niet schaars is. Maar als ik leerlingen had zou ik hun
de fuga ontraden. Zij correspondeert in geen enkel opzicht nog met ons huidige
voelen en denken.
Tot mijn buitengewone spijt moest ik het recital overslaan van Tibor de Machula
en Jean Antonietti omdat hun optreden samenviel met de Negende van Klemperer.
Voor beider instrumentale kundigheid en voor beider artistieke gesteltenis heb ik
zeer grote bewondering, en mijn gedwongen verzuim verdroot mij des te meer wijl
de violoncellist en de pianist samen een Sonate concertante voordroegen van Escher,
geschreven in 1943, die ik tot nu toe maar eenmaal hoorde uitgevoerd.
George van Renesse sprong in voor de plotseling ziek geworden altzangeres
Wilhelmina Matthès, anders zou ik hem het conformisme verwijten van zijn
programma, repertoire-nummers van Schubert, Debussy en Franck. Doch het deed
me goed te observeren welk een secuur technicus en intuïtief artist hij is, ook wanneer
hij onverhoeds een serie veeleisende stukken uit zijn geheugen moet ophalen. Het
geheugen der pianisten, welk een mysterie en welk een wonderbaarlijke mechaniek!
De volgende avond (23 mei) concerteerden in dezelfde Bachzaal (waarboven iedereen
het Concertgebouw prefereert, maar dat is te prijzig) de excellente cellist Reinier
Bresser, collega van De Machula, en de zeer bekwame, voortvarende pianist Johan
van den Boogert. Bressers impulsieve, royale inborst was een beetje geremd door
de onwennigheid van alleen-zijn op een podium, wat men dikwijls waarneemt bij
orkest-spelers (ook bij het Hekster-kwartet), en contrarieerde in een sonate van Bach,
en een te stereotiep, wellicht niet authentiek Andantino van Mozart. Het schaadde
minder in ‘Een sprookje’ van Leós Janácek, een charmant jeugdwerk, dat behoudens
de telegram-stijl der melodiek welke toen modern was, mentaal nog geheel stamt uit
de romantiek. In de sonate van Debussy was de dubbele handicap der twee vertolkers
bijna volkomen overwonnen.
Daartussendoor hebben zij met echte toewijding, hoewel met enkele ongelukjes
welke alleen de auteur bemerkt en die gemakkelijk hadden kunnen worden vermeden,
ook een sonate gespeeld van mijzelf. Zij werd gecomponeerd in 1918 en kon gelden
als première, want sinds haar eerste uitvoering, een jaar later, door Evert Cornelis
en Thomas Canivez, verscheen zij in lang niet op een Hollands programma. Nochtans
hebben enkele mijner geachte confraters haar resoluut genegeerd, en joost weet
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waarom. De anderen heeft het werk geïnteresseerd. Mijn vreugde daarover zou
compleet zijn, waanneer zij aan mij en aan hun lezers eveneens de redenen hadden
meegedeeld hunner interesse. Want zo slechts kunnen de componist en de hoorders
wat leren.

De muzikale week
Er is op het ogenblik geen virtuoos ter wereld wiens terugkomst zóveel harten zó
geweldig kan doen popelen als Jascha Heifetz. Voor zijn sensationele come back op
28 mei, na een afwezigheid van bijna twintig jaar (wat vliegt de tijd!) had hij het 5de
Mozart-concert gekozen met dat van Brahms. En werkelijk, hij is nog steeds,
misschien hoe langer hoe meer, de grootste violist van deze tijd. Dat merkt
onmiddellijk iedereen. Daar valt niet eens over te redeneren, dusdanig
ontegensprekelijk troont hij boven alle moeilijkheid. Zij hield op te bestaan. Eens
en voor goed werd zij bedwongen. Een hogere trap van gemakkelijkheid, waarmee
hij de ontelbare imponderabilia van een viool en van haar bespeler beheerst, is zelfs
niet denkbaar. Men ziet, men hoort niet dikwijls het waarlijk volmaakte, het buiten
kijf onovertreflijke. En daarbij nog de onbeschrijfbare toon van zijn Stradivarius,
welke Dolfijn genoemd werd, waarschijnlijk omdat hij even toverachtig klinkt als
de lier van Arion, de dichter-musicus die op de rug van zulk een vis, bekoord door
zijn spel, ontkwam aan een schipbreuk. Heifetz zou dergelijke mirakelen kunnen
doen, en als hij ons zijn wonderbaarlijk avontuur vertelde, zouden wij hem geloven.
Wat mij bij de half-mythologische mensen van deze soort voornamelijk intrigeert,
is de manier waarop zij ontsnappen aan de beruchte taedium vitae, de levenszatheid,
die meestal volgt wanneer iemand de opperste toppen van het wensen en van het
kunnen bereikt heeft. Als elke triomf van tevoren behaald wordt. Als er niets meer
te veroveren blijft, niets meer te overwinnen, ook niet de talloze wisselvalligheden
van het eigen lichaam en de eigen geest. De supreme virtuoos, die sinds zijn tiende
jaar de weinige meesterwerken honderde malen speelde (sedert lang verschijnen er
geen nieuwe) en die dan soms als de dichter zucht en prevelt: ‘La chair est triste et
j'ai lu tous les livres.’ Heifetz bedient zich op dat dode punt van een stokvoering
welke aan de frase capricieuze accenten toevoegt, die door hun fantasie de speler en
de hoorder samen gelijkelijk prikkelen en verlevendigen.
Omdat men de begeleidende instrumenten automatisch toetst aan de solist, zijn zulke
buitengewone ontmoetingen bijzonder gevaarlijk voor het orkest, en menigeen zal
hebben waargenomen, de meesten met griffe bewondering, sommigen met een zure
spijtigheid - zowaar die zijn er! - dat het Concertgebouworkest (onder Van Beinum)
op het plan der superioriteit kan concurreren met de allerbesten. Ik citeer slechts ‘de
Turkse muziek’ uit het concert van Mozart. De kenners zouden opgesprongen zijn
om te applaudisseren (zoals dat in Mozarts tijd gedurende uitvoeringen gebruikelijk
was) van louter plezier over het elan en de natuurlijkheid in volstrekte precisie
waarmee die opwindende passage gegeven werd.
Op het Volksconcert van verleden zaterdag (2 juni) waren het orkest en zijn leider
in dezelfde overtreffende trap volmaakt. De 96ste symphonie van Haydn, ‘het wonder’
geheten omdat er na de eerste Londense auditie een luchtkroon naar beneden tuimelde
zonder iemand te bezeren, verdiende deze keer haar naam wegens de absolute perfectie
harer vertolking, een wáár wonder van zangrijkheid, van mooie, tintelende, zwevende
ritmiek, van totale geacheveerdheid in al haar details, van springlevende frisheid en
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spontaniteit alsof zij gisteren gecomponeerd werd, van een raakheid, een kwiekheid,
een poëzie en een boeiendheid (tot in de vele generale-pauzen!) waarover men even
verrukt als verbaasd stond. Het tweede piano-concert van Saint-Saëns, magnifiek
gecomponeerd in de meest elektriserende stijl der Franse romantiek, overal even
nobel van inventie en fantasie, volkskunst in de edelste betekenis, gelijk Victor Hugo,
Delacroix en werkend als champagne, kwam eruit met de impetueuze vaart en energie
welke het nodig heeft. De ontzaglijk zware piano-partij (zwaarder dan Liszt, zwaarder
dan alles!) werd door Edith Farnadi, een Hongaarse, woonachtig te Wenen,
voorgedragen met een zwier, een securiteit, die het intellect verbluften door de
transcendente techniek, het hart verkwikten door een onafgebroken welling van lyriek
en poëzie. Geen twijfel aan: Saint-Saëns, een poos lang miskend - zijn tegenstanders
in Frankrijk beweerden dat hij eigenlijk Cohen heette!! en dat spreekt boekdelen is een der grote meesters geweest van de vorige eeuw.
Le chant du Rossignol van Strawinsky (te fragmentarisch, tè van de hak op de tak
gecomponeerd om de titel poème symphonique te dragen, maar nog wel merkwaardig
wegens de chromatiek van enkele zijner thema's) en L'oiseau de feu van dezelfde
auteur uit zijn zelfde periode (1917), die vandaag klassiek, op het randje van
ouderwets aandoet, werden weergegeven met een innerlijke concentratie, een
psychische spanning, een technische verzorgdheid een allure, een maestria en een
vanzelfsprekende eenvoud, welke even overtuigend waren, even merveilleus
doeltreffend als in de symphonie van Haydn. Ik lees in de maandelijkse mededelingen
van het Concertgebouworkest, in optima forma voor zijn reis naar Italië en naar
Wenen, dat een aantal leerlingen van het Milanese Conservatorium Van Beinum per
brief verzocht hebben om een onderhoud ten einde met hem over enige onderwerpen
van gedachten te kunnen wisselen. De leerlingen der hogere klassen van de drie
Hollandse conservatoria zouden goed geïnspireerd zijn wanneer zij dit voorbeeld
volgden.
Het wordt ook meer dan tijd dat enkele mijner waarde collega's, die nota bene
uitstekende oren bezitten, hun systematisch obstructionisme tegen Van Beinum
staken. Die houding is op niets gebaseerd dan op blinde partijdigheid. Voor de kenners
heeft zij niet de minste redelijkheid, noch grond. Zij raakt kant noch wal. Zij wordt
langzamerhand pure en malle monomanie. Zij bewijst enkel dat sommige hersens
vijf en twintig jaar ten achter bleven in hun normale groei. Gelijk Mengelberg vroeger,
zo staat Van Beinum heden aan de spits der dirigenten, en gelijk het Amsterdams
orkest onder Mengelberg tot de alleruitnemendste behoorde van de aardbol, zo
bekleedt het vandaag dezelfde super-eminente rang. Dit is een zuiver technisch feit
waartegen niets, volstrekt niets kan worden te berde gebracht. En als hierin ooit
verandering komt, zal ik de eerste zijn om het te zeggen, want ik ben zeer gesteld op
een orkest en op een dirigent voor wie het woord onmogelijk geen zin heeft.
De overige gebeurtenissen zijn van geringer importantie maar niet onbetekenend.
Op de Kunstmaand gaven Erna Spoorenberg en Geza Frid 'n superbe uitvoering van
Moessorgsky's Kinderkamer, een der ongelooflijk schaarse composities die geen
precedent hebben in de geschiedenis, en bijgevolg intrinsiek geniaal zijn. En zie even
hoe dat gegaan is. Vandaag gelden die onnoemelijk geraffineerd-individualistische
liederen voor ‘volkskunst’. Maar toen Moessorgsky ze schreef, werden ze slechts
door heel weinigen begrepen, en het duurde veertig jaar alvorens de mensen ze
leerden horen. De cultuurregelaars moeten met zulke eventualiteiten een beetje
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rekening houden, willen zij geen domme dingen zeggen. Ik denk hier onwillekeurig
aan de tekst van Adriaan Roland Holst op het nationale monument. Hoe duidelijk
spreekt hij me toe! Hoe mannelijk ontroerend, hoe sterk, hoe onbetwistbaar
geformuleerd! Hoe boven-persoonlijk! Hij dwingt de lezer tot nadenken en dat is
nuttig. Over enkele jaren, wanneer het intellect een tikje geoefender, gescherpter is,
zal iedereen hem begrijpen. De functie van de ware kunstenaar zal altijd zijn om het
begrip, het inzicht van de evenmens te verruimen, te verdiepen, te verrijken, en de
onbegrepene (hij is zeldzaam tegenwoordig) betaalt daarvoor gaarne de prijs.
Wanneer Geza Frid hard werkt, ken ik geen sensitiever, geen magistraler begeleider
dan hij. De zeer levende voordracht van Erna Spoorenberg zou nog kunnen winnen
aan bekoring als zij haar zang minder zorgelijk intoneerde, minder betraand, als een
kind dat te weinig vreugde smaakt en welks binnenste niet helemaal zonnig is. De
rest van haar programma stak ongunstig af naast Moessorgsky. De 3 verzen van
Heine welke Frid becomponeerde, zijn te macaber, te cynisch, te 1830-romantisch
om op muziek te zetten. De Hongaarse Volksliederen van Kodaly kregen een te
rudimentaire muzikale achtergrond om te interesseren. Vergelijk ze met de Griekse
volksliederen van Ravel om het verschil te bespeuren in visie en draagkracht. De
liederen welke Mozart maakte klinken zonder uitzondering onbeduidend. Een goed
lied schrijven was het enige wat hij blijkbaar niet kon. De meestal burgerlijke
gesitueerdheid van het lied lag hem niet. Hij was een aristocraat, evenals Moessorgsky,
evenals de echte mensen uit het echte volk.
In de dirigenten-crisis die ons bedreigt en waarvoor ik reeds een jaar of drie geleden
waarschuwde, tracht de Kunstmaand te voorzien door het uitnodigen van jonge
talenten. Het is stellig niet de schuld van haar directeur Jan Huckriede, en evenmin
van het orkest, dat ook deze keer Jan de Hoog gefaald heeft. Ik hoorde hem in de
Kleine Ballet-suite van Diepenbrock en de Suite pour petit orchestre van Roussel.
Hij kan maatslaan, en dan nog heel primitief, maar dat is alles. Hij kan een partituur
lezen, en dan nog heel oppervlakkig, doch daarmee houdt het op. Au fond weet hij
niet wat een tempo is, een frase, een klank en zijn verhoudingen, een orkest en zijn
schakeringen. Sinds hij debuteerde, maakte hij geen vorderingen. Er moet iets niet
deugen in ons onderwijs, en wat hier mankeert dient opgespoord te worden.
Overeenkomstige desillusie berokkende mij Marinus Voorberg, uitstekend musicus,
voortreffelijk pianist, doch ontoereikend geschoold in het vak van dirigeren. Hij
laboreert aan dezelfde tekorten als Jan de Hoog, doch staande voor een koor en een
orkest tegelijk, voelde hij zich nog erger geremd. Met het Vocaal Ensemble van de
N.C.R.V. en ‘Het Radio Bach Orkest’ introduceerde hij de curieuze bloemlezing
welke de Duitser Hans Grischkat samenstelde uit vergeten composities van Bach,
en titelde ‘Vom Reiche Gottes’. Het zijn allemaal merkwaardige stukken, hoewel
sommige schetsmatig schijnen en onvoltooid. Vormen zij een architectonisch
aannemelijk geheel, een handeling met een ontwikkeling? De muzikale expressie
van de uitvoering stagneerde voortdurend op een te onveranderlijk vlak van eender
tempo en uniforme ritmigheid, om daarover te durven oordelen.
Met de vermelding van het waardeerbare recital dat de excellente violoncellist Max
Rodriguez (hij heeft een buitengewoon mooi instrument) en de bekwame pianist
Klaas de Rook, die evenzeer uitmunt als clarinettist, op 1 juni presenteerden aan de
abonné's van de Kunstmaand, kan deze balans gesloten worden. Er is veel muziek
in de jeugd-sonate van Sem Dresden, maar de lijnen zijn wat vaag. Er is veel
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goedwilligheid in de jeugd-sonate van Henriëtte Bosmans, maar toen zij dit werk
maakte, was zij te jong (23) en te onervaren om een stijl te hebben. In de herinnering
echter luistert men naar beiden met erkentelijkheid.

Muziek voor ieder
Er gloeide in het hart van Anton Krelage een sterke trilling van goede menselijke
warmte, die onmiddellijk oversloeg op het Noordhollands Philharmonisch Orkest,
toen zij tezamen Beethovens Egmont-ouverture aanhieven voor de deelnemers aan
de herdenkingszitting waarmee het Nederlands Verbond van Vakverenigingen zijn
jubileumcongres heeft geopend op de ochtend van 5 juni in het Concertgebouw.
Het grote orgel was verdwenen achter een weidse, kleurige vlag, beschilderd met
de emblemen van de Arbeid. Rondom het orkest stond het koor geschaard van De
Stem des Volks en het kinderkoor De Kleine Stem uit Den Haag, welks meisjes rode
strikjes droegen in de haren, gelijk vroeger bij manifestaties. Wat klonk daar de
muziek van Beethoven opeens authentiek en waarachtig! Als een vastberaden, driftig
strijdlied, met zijn twee aspecten van moed en weemoed, beide geaureoold door de
overwinning, en beide levend. Zo heeft de componist haar voelen sidderen in zichzelf,
en men hoort haar niet dikwijls met dat accent der voorvaderen in opstand.
Daarna hield Oosterhuis de herdenkingsrede. Zij was geschreven in zeer
uitmuntende stijl en had overal de diepe resonans van mededogen welke de oude
Griekse historici (en sommige dichters) weten te leggen in de woorden van befaamde
mannen die een menigte toespreken. Zij harmonieerde wonderlijk met Beethoven.
Een epos trok voorbij. Verschillende namen zijner helden bleven mij dierbaar. Ik
hervond hen als vrienden met hun zelfde innerlijke gereedheid tot bezieling. Kennen
de mensen vandaag nog dat heimelijke vuur? Doofde het of smeult het maar?
Oosterhuis scheen het zich ook af te vragen terwijl hij sloot met een citaat uit het
oratorium waarvan de eerste uitvoering ging aanvangen: ‘Wij zijn nog pas de
honderdduizendtallen, er zijn er nog miljoenen in de nacht, wier hunkerend hart met
opstaan en met vallen, vervulling van dezelfde droom verwacht.’
Toen begon het concert en nauwelijks merkte men de overgang. Het N.V.V. had de
compositie van het herdenkingsstuk ‘De Vogel Vrijheid’, op een gedicht van J.W.
Schulte Noordholt, toevertrouwd aan Lex van Delden, en koos ongetwijfeld de beste
van allen aan wie zulk een opdracht kon worden verstrekt.
Van Delden, voor zover ik zijn werk, Tij en Ontij inbegrepen ken, personifieert
onder onze componisten een bijna uniek geval. Zijn muzikale aanleg heeft iets
instinctiefs, ik zou haast zeggen iets animaals. Hij luistert met zijn instinct, hij
componeert met zijn instinct, hij is intelligent, maar intellectueel voor geen duit. Men
vindt bij hem geen ziertje gesofisticeerdheid. Hij is geen scholasticus, geen
academicus, geen maker van handige en briljante, pretentieuze en holle
oppervlakkigheden. Hij heeft niets van een dikdoener, noch van het onnozele, noch
van het gewichtige soort. Hij laat zich niets op de mouw spelden, door niemand, en
komt daar rond voor uit. Er is bij hem maar heel weinig metafysiek, doch wel besef
ervan. Hij is evenmin rationalist, maar heeft wel begrip ervoor. Hij is geen haarkluiver,
geen muggezifter, voor geen cent. En alles wat hij verder eveneens nièt zou kunnen
zijn, is in zijn voordeel. Hij is nooit moeizaam, nooit bewerkelijk. Maar daarom toch
weer niet eenvoudig. Hij zal haastig, nonchalant, iets op het papier gooien, zonder
lang nadenken. Maar het is nooit futiel, nooit overtollig, nooit onbenullig. Hij is ook
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nooit vervelend. Hij houdt er altijd beweging in, en dikwijls vaart. Hij heeft een brede
allure, doch zonder bravour en met geen greintje retorica. Een open, onbevangen,
misschien zelfs ongerept gemoed, bona fide van nature, met de nodige dosis
scepticisme om zich niet te laten beetnemen. Een gezonde zin voor humor, maar
zonder hem à tout prix te zoeken. Een juist gevoel voor poëzie, voor tederheid, voor
bekoring (dat bewijst o.a. het ongezocht insinuerende en fascinerende liefdes-duo
van Tij en Ontij), maar steeds buiten iedere opzettelijkheid, nooit uitgerekend, nooit
extra onderstreept, steeds rondborstig, zoals het komen wil, en op een fond van
trouwhartigheid, van goedheid. Hij kent zijn vak. Hij hanteert met gemak een
gecompliceerd apparaat van dubbelkoor, solisten met orkest, en hij vergist zich nooit,
er is nergens een gat, nergens een mulle plek waar hij verzandt. Hij vertoeft gaarne
op hetzelfde plan, in dezelfde kleur (die ik okerachtig, korrelig, bronsachtig zou
willen noemen) maar op dat plan en in die kleur effectueert hij velerlei kleine
verscheidenheden, als het ware improviserend, zonder voorbedachten rade, voor de
vuist weg. En de som van al die eigenschappen geeft iets algemeens aan zijn muziek,
iets uitnemend bruikbaars, iets populairs (zonder het expres te willen zijn) en iets
boeiends, zelfs wanneer het te vluchtig is in de melodie of in het ritme. Vast en zeker
is Van Delden de enige om zich zo secuur, zo behendig en zo overtuigend heen te
slaan door een tekst die naar mijn idee een massa bijna oncomponeerbare
zinswendingen bevat. Wanneer hem een geschikt libretto in handen valt (en hoe zal
dat er uitzien?) acht ik hem de man om de eerste Nederlandse opera te schrijven die
de planken houdt. Er zit in Tij en Ontij een voortdurende actie welke daarop duidt.
Doch dan zou hij twee jaar lang aan niets anders moeten behoeven te denken dan
aan muziek.
De Vogel Vrijheid werd uitstekend gezongen en begeleid, met de solisten Mea
Naberman, sopraan en David Hollestelle bariton. Zijn onderwerp - de emancipatie
der onderdrukten - is te speciaal voor de huidige concertzaal en haar publiek van
bevoorrechten, maar bij alle herdenkingen van de lange strijd zal het nog jaren kunnen
dienen, èn om de mensen te enthousiasmeren, èn om de muziek te vertegenwoordigen
in het perspectief ener betere maatschappij. Krelage dirigeerde de talrijke finesses
van de zang en van de instrumentatie met de nauwkeurigheid van een kenner en de
spontaneïteit van een kunstenaar. Ik beschouw hem immer als iemand die op zijn
plaats geweest zou zijn voor een orkest, wanneer de omstandigheden dit vergund
hadden. Een poging om de toehoorders te laten meezingen in het entrainerende
slotkoor lukte niet. Men zegt, dat zo iets niet ligt in de Hollandse aard. Dat is jammer.
Men had daar deze keer een uitzondering op moeten maken. Het zou een
indrukwekkend moment geworden zijn en de verkieslijkste beloning voor de
componist.
Op de avond van dezelfde dag debuteerde met het orkest van de Kunstmaand Hans
v.d. Hombergh, die reeds geruime tijd als dirigent werkzaam is bij de radio. Hij gaf
twee premières. De eerste was een proefstuk van de jonge Robert Heppener (geb.
1925), een zeer gepassioneerde, zeer boeiende verklanking van de Cantico delle
creature van Sint Frans. Heppener had een uitstekende kijk op het gegeven. Hij
behandelde de beroemde tekst als een gemelodiseerd recitatief dat snel, hartstochtelijk,
zonder adem te nemen, voortjaagt en plaatste het in een omlijsting van begeleidende
strijkers met harp. Het recitatief slaagde volmaakt en heeft mij ongewoon getroffen,
ik mag bekennen geëxalteerd. De instrumentale omhulling daarentegen sukkelt er te
los bij, of loopt ernaast. De harp-partij is tegelijk te opvallend en te onbelangrijk.
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Annette de la Bije (sopraan) heeft het lied gezongen met een prachtige stem, een
overstelpend aplomb, een pakkend lyrisch-dramatisch temperament, een merkwaardige
techniek, en met een natuurlijke, ongemaniereerde emotie. In haar cantabile bespeurde
ik tot mijn spijt nog haperingen. Maar als zij hard werkt (en zich niet aan één type
van expressie vastklemt) kan zij, naar keuze en in korte tijd een nieuwe Jo Vincent
worden, of een Gré Brouwenstijn.
De tweede première was een fantasie voor koor en orkest op een half-geografische,
half-litteraire, in advertentie-proza gestelde opsomming der Wijnen van Bourgondië.
Zij werd in 1954 gecomponeerd door Sem Dresden en ik geloof dat hij zich in gelijke
mate liet begoochelen door een fata morgana als de middeleeuwers, die de stamboom
van Christus op muziek zetten, en de modernen een pagina uit het spoorboekje of de
catalogus van een bloemist. Dat is extravagant maar nooit pakkend, nooit komiek.
Om de eenvoudige reden dat de auteur er zich heel wat meer bij verbeeldt (in de
geest) dan hij, aan een zeker tijdsbestek gebonden, muzikaal kan uitdrukken.
Dientengevolge kreeg de hoorder het tegendeel van een roes, en ook wanneer het
koor minder slordig gezongen, het orkest minder globaal gespeeld had, zou het effect
niet bacchantischer zijn uitgevallen.
Eveneens stond op dit programma de opera Dido and Aeneas van Purcell, waar
enkel de fameuze slot-aria When I am laid in earth nog aangrijpend is, doch de lange
rest slechts archeologisch waardeerbaar. Hans v.d. Hombergh toont in zijn dirigeren
meer begrip voor de melodische lijnen ener compositie dan de meesten zijner jonge
collega's, en bovendien een aantrekkelijke vivaciteit in tempo en ritme. Doch aan de
nuance en aan het detail is hij nog niet toe. Hij dirigeert bij langzame passages een
hoop noten die niet in de partituur staan. Wil hij zijn gunstige hoedanigheden tot
ontwikkeling en tot gelding brengen, dan zal hij driekwart van zijn mimiek moeten
afleggen omdat zij te precieus is, te geaffecteerd, te druk, te opzichtig, te monotoon,
en te overbodig, te ondoelmatig. Ik hoop dat hij mijn raad niet aan de wilgen hangt,
maar naast zijn spiegel.
Voor de bezoekers van Ons Huis in de Rozenstraat - te weinig (misschien vijftig),
maar het aantal telt hier tiendubbel - laste Felix de Nobel tussen bekende stukken
van oude en hedendaagse componisten een recent werk in van Hans Kox (geb. 1930),
de missa in honorem Sancti Augustini. Zij is kundig geschreven, welluidend, bondig,
gematigd modern, duidelijk verstaanbaar, geschikt voor de kerkdienst. Doch alleen
in een kort fragment heeft hij een persoonlijke visie op de zaak. Ik bedoel het miserere
nobis uit de Gloria. Het is niet genoeg. Maar toch veel, omdat het buitensporig
moeilijk is om een nieuwe kijk te ontdekken op een mistekst. Dat belooft. Er werd
zeer zuiver en zeer fraai gezongen door het Ned. Kamerkoor, en men luisterde met
genoegen hoewel de expressie en de kleur te weinig varieerden.
Een weerklank van vervoerde dankbaarheid, zoals men slechts zelden bijwoont
in de concertzaal, is op de avond van 6 juni der Kunstmaand te voorschijn geroepen
door het strijktrio Nap de Klijn, Paul Godwin en Carel van Leeuwen Boomkamp
met een Divertimento van Mozart. Het dionysische applaus had twee oorzaken: de
onvergelijkbare schoonheid van het werk en de volkomen adaequate waarheid van
de vertolking. Het doet goed zulke gemotiveerde uitbarstingen van geestdrift te zien.
Zij maken alle adepten van ‘publiek ik veracht u’ te schande. Men kan de mensen
nooit hoog genoeg schatten. Mozart's Blaaskwintet kon het daarbij niet halen. De
compositie is misschien niet van geringer kwaliteit. De weergave echter was
conformistischer en de spelers (Jan Huckriede aan de piano en de eerste blazers van
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het Haags Orkest) hadden de sonoriteit hunner instrumenten onvoldoende afgewogen.
De bassen der piano (te veel pedaal) gevoegd bij het timbre van fagot en hoorn,
verdrongen de hobo en de clarinet. Een kleinigheid, maar fataal.
Helaas, het Amsterdams Kamermuziek Gezelschap, dat optrad met het Strijkkwintet
van Bruckner en de Zweite Lodronische Nachtmusik van Mozart, had
ongelukkigerwijze de leegte tegen zich van de ruimte. Alle geluid wordt dan levenloos,
dof en kaal. Het heeft mij al meer gefrappeerd dat de akoestiek der Bachzaal afhangt
van de hoeveelheid der aanwezigen. Zou zo'n toevallig gebrek heus niet te verhelpen
zijn?

Festival na Kunstmaand
De Kunstmaand is ten einde. Leve de Kunstmaand. Zij vloog voorbij, alsof ze niet
langer heeft geduurd dan een week. Zij liet in de herinnering zeven of acht punten
van begeren na, waarheen men met graagte terugdenkt, en dat is genoeg.
Zij eindigde in schoonheid, met een volle, zeer geanimeerde zaal, en met een bis.
Het Hollands Strijkkwartet, van Nap de Klijn en de zijnen, buitengewoon op dreef
(dan evenaren zij het allerbeste dat er op de wereld bestaat), had de slot-avond
toegewijd aan de nagedachtenis van Mozart, de altijd-levende, de altijd aanbiddelijke,
wanneer hij con amore (en nog in Mozarts tijd was de liefde vreugdewekkend) wordt
uitgevoerd: Een bloesemend Trio voor piano, klarinet en altviool, met een menuet
waarvan het middenstuk - een samenspraak tussen elf en mens (de viool van Godwin
en de klarinet van Jolle Huckriede) betoverde wegens zijn
midzomernachtsdroom-romantisme. Het hobo-kwartet, waar als op een ideale prent
een faun (Jaap Stotijn) lachend en joelend, peinzend en dartelend minnekoost met
nymfen. Tot besluit het onsterfelijk klarinet-kwartet. Omdat Jolle Huckriede zijn
adem even wonderdadig beheerst als een yogi (hij is daarin misschien énig) kon hij
het zachtste pianissimo maken en van de ene zachtheid overglijden naar een andere
zachtheid, bovennatuurlijk melodieus, als ware hij een immaterieel wezen. Geef toe
dat wij daar ver boven de aarde zweefden, op een magisch tapijt, tussen de sterren,
in een harmonie der sferen, en met een bewustzijn van geluk dat immer blijft. Zolang
zulke muziek mogelijk is, zal er metafysiek zijn. Want deze muziek is mathematisch
geconstrueerd gelijk de kristallen en alle dingen, die zouden zingen als Mozart
wanneer wij ze horen konden. Welk een geheim om te doorgronden!
Twee verheugende avonden gingen vooraf aan dit hoopvolle afscheid. Op de ene
concerteerde Hanneke van Bork, een begaafde sopraan die vooral de eentonigheid
te overwinnen heeft, om beurt met Hans Wilbrink, een bas die een der schitterendste
zal worden wanneer hij goed en hard studeert. Ik zou beiden aanraden deze zomer
niets te zingen dan langzame toonladders, bijna geluidloos beginnend, onmerkbaar
crescenderend naar een fortissimo, en van hier wederom terug, tot een totale
geleidelijkheid van schakering en van klank is bereikt. Daarna een aantal van zeer
uiteenlopende opera-aria's om zich te oefenen in de meest juiste frasering en in een
grote verscheidenheid van expressies, streng lettend op een duidelijke, maar nooit
geforceerde dictie. Zij zullen dan terugkeren als voltooide zangers. Van Wilbrink
verwacht ik het meeste. Doch Hanneke van Bork kan mij een démenti bezorgen.
Op de tweede stond Jan Brussen voor het orkest van de Kunstmaand. Hij toonde
een voortreffelijk vakman te zijn en het gehele instrumentale ensemble musiceerde
uitmuntend, zeer gevoelig reagerend op de aanwijzingen van de dirigent. Die
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aanwijzingen treffen veelal door een intelligent en subtiel begrip voor de muziek.
Maar hij plaatst de plans van het forte en van het piano dikwijls te vlak en te bruusk
tegenover elkaar wat hij waarschijnlijk heeft aangewend in zijn omgang met de
vroeg-achttiende-eeuwse stijl. Zijn slag is sober en helder, maar in de ruimheid zou
ik meer nuancering wensen. Hij heeft een vanzelfsprekende autoriteit en een
magnetiserend innerlijk enthousiasme, zonder overdadigheden. Het programma dat
hij dirigeerde wees op een originele kant: een allersmakelijkste suite waarin Telemann,
de grote meester uit de dagen van Bach, de voornaamste momenten uit Don Quichotte
schildert met de middelen zijner eeuw, welke door hun primitiviteit een aandoenlijk
komische indruk maken. Vervolgens, met Krebbers en Olof als solisten, een
lente-achtig, kwinkelerend Concertone voor twee violen uit Mozarts jonge jaren (hij
was 17) waar het speelse humeur zich verheft tot de klasse van het goddelijke. (De
onbekende eerste hoboïst, die in dit werk de solisten repliceerde, mag men een mooie
toekomst voorspellen.) Hierna de Sinfonia Giocosa welke Lex van Delden in verloren
uren componeerde voor een gezelschap amateurs. Er gebeurt niet veel in deze
partituur, maar ze is beknopt genoeg om onderhoudend te blijven. Ten slotte Masques
et Bergamasques van Fauré, minder verzorgd dan de vorige nummers maar niettemin
nog in voldoende mate waardeerbaar om te concluderen dat Jan Brussen en Henri
Arends de enige dirigenten zijn geweest onder wier leiding het Kunstmaand-orkest
zijn muzikale capaciteiten ongehinderd heeft kunnen openbaren.
Op de dag na deze gunstige sluiting inaugureerde het Holland Festival zijn reeks van
feestelijkheden met een triomfantelijke voorstelling van Fidelio in een volle
Stadsschouwburg, waar de Bestuurders van het luisterrijkste Amsterdam een keur
van genodigden onthaalde op Beethoven. Gedurende de loop der jaren is Fidelio
langzamerhand, en overal, een uiting geworden van gemeenschapszin wanneer men
de trouw wil vieren, en of het de huwelijkse trouw is of een andere, dat doet er weinig
toe, want een groot hart glorifieert in dit extatisch eindigende drama een mateloos
vertrouwen. Vertrouwen op de mens. Vertrouwen op de hoogste Diensten der Natuur,
die men vroeger de Voorzienigheid noemde en waarvan Beethoven de tolk was.
De uitvoering kan worden gekarakteriseerd als een apotheose van de zang. Primo
de koorzang. Het koor der Ned. Opera heeft, met zijn vroegere aantal, heel zijn
schittering herwonnen en zelfs overtroffen. Het klonk splendide, onevenaarbaar onder
alle operakoren van de wereld, omdat het onmogelijk beter kon. Bravo Piet Tiggers
en Henk van Wielink! Secundo de zang der solisten, die daarbij niet afstaken, want
het koor (mirabile dictu!) fungeerde deze keer als maatstaf. Een eclatanter
helden-bariton dan Josef Metternich (Don Pizarro), smijdig en knoestig tegelijk, zeer
energiek in de voordracht, is op het ogenblik niet vindbaar. Men verlangde
onmiddellijk hem ook te horen als Scarpia. De tenor van Wilhelm Ernest (Florestan),
krachtig in de weekheid, glanzend nog in het sotto voce, is een van die rondreizende
evenementen, welke iemand moet hebben bijgewoond om mee te tellen. Walter
Jenckel (Jaquino, de bewaker) zong zeer uitmuntend, en (uitzondering) niet te koddig,
meer met zijn verliefdheid bezig dan met het guitige van zijn personage. Guus
Hoekman (Rocco), hoewel eer lijkend op een vermomde intellectueel dan op een
cipier, verraste door de knapheid waarmee hij in deze nieuwe transformatie het
mengsel van cynisme en lobbesachtige gevoeligheid zijner rol uitdrukte met een
stem die zou mogen prijken aan het firmament van de celebriteiten. Nelly Duval
(zijn dochter Marzelline), misschien geïntimideerd door haar verantwoordelijkheid
als coloratuur-soubrette, was in het begin een beetje wankelend, maar herstelde zich
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kranig, en in het vermaarde kwartet Mir ist so wunderbar blonk zij reeds als vierde
parel in dit zuivere kleinood. De ondergeschikte partijen der twee gevangenen werden
met onopgesmukte fraaiheid waargenomen door Jan van Mantgem en Gé Genemans.
Boven allen praalde (en zonder te pronken) Gré Brouwenstijn als Fidelio, jeugdiger,
frisser en in haar travesti jünglinghaft bekoorlijker dan ooit tevoren, en met een zo
brillante sonoriteit dat zij elkeen in vlam zette, enkele nurksen daargelaten. Ik behoor
niet tot dit ras van kribbebijters, ofschoon de mimiek van onze diva en haar intonaties
mij wat eenvormig aandoen. Om zulke kleinigheden zie ik de zon niet minder gaarne
in het water schijnen. Een geweldige spanning en een hevige ontroering gingen uit
bij de herkenningsscène van het tweede bedrijf. En alles geschiedde in volkomen
klaarheid. Ieder woord was verstaanbaar.
Gelijk men sinds anderhalve eeuw al wel zal hebben opgemerkt wordt in Fidelio,
welks libretto van Franse oorsprong is, de pseudo-klassieke dramatische stelregel
der eenheid van handeling, tijd en plaats strikt gehandhaafd. Het decor is dus de
ganse avond een gevangenis, hetgeen de fantasie van de ontwerper aan zware boeien
legt. Teo Otto heeft zijn probleem behendig en realistisch-romantisch opgelost. Het
eerste toneel (kamer bij Rocco) was een soort betonnen bunker geworden. Het tweede
een monumentaal getralied binnenplein. Jammer dat hier de zon stilstond als onder
de muren van Jericho en dat de schaduwen verkeerd vielen. Het derde (de onderaardse
kerker) een reusachtig rek waarboven kettingen en foltertuig hingen, een goed
geconserveerde put (hoewel de tekst zegt dat hij in puin ligt) met een pilaartje waaraan
Florestans ketenen zijn gesmeed, en op de achtergrond een sombere, stenen trap.
Jammer dat het impressionerende bouwsel werd bedorven door die wiegelende
trapleuning van dun draadijzer. Het vierde, wederom het binnenplein, waarvan de
hekken niet werden geopend, als symbool der bevrijding, doch miraculeus omhoog
gehesen, zodat zij - ander symbool? - in de lucht nog bleven dreigen.
Het orkest speelde zeer honorabel, maar zijn effect werd vanaf de aanvang danig
onderschept door de frenesie der gebaren van de dirigent Alexander Krannhals die
oneindig meer passie uitbeelden dan een mens op een instrument kan vertolken. Het
is geen aanbevelenswaardige tactiek om voortdurend meer te suggereren dan er kan
gebeuren. Alle respect overigens voor zijn uithoudingsvermogen en zijn accuratesse.
De mise en scène van Georg Hartmann was niet altijd logisch maar over het algemeen
aannemelijk. In extremis schiet mij te binnen dat ik een der gewichtigste medewerkers
heb vergeten: Don Fernando, de minister, die de apotheose presideert. Noch als stem
noch als acteur bleek hij opgewassen tegen dit ambt. Zijn korte partij veroorzaakte
ten slotte de enige stuitende onvolmaaktheid in deze magnifieke opvoering. Men had
voor dit anti-climaxresultaat niet expres Bruce Boyce behoeven te ontbieden uit
Engeland. Verscheidenen onzer eigen zangers zouden die karwei aanzienlijk beter
hebben opgeknapt.
De concerten waarmee het Orkest van de Belgische Nationale Omroep de symfonische
serie heeft ingeluid, dankten voornamelijk hun belang aan de presentatie ener symfonie
van twee Belgische componisten en aan het optreden der pianisten die kort geleden
te Brussel de twee eerste prijzen wonnen op het Concours Reine Elisabeth.
De Short Symphony van Raymond Chevreuille ging te Amsterdam, de Tweede
Symphonie van Victor Legley een dag daarna te Scheveningen. Beide componisten
hebben dezelfde goede hoedanigheden (moderne factuur, vakkundige bedrevenheid,
kleurige instrumentatie) en hetzelfde gebrek, dat trouwens het principale gebrek is
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van bijna alle composities die ontstonden na 1914, en waartegen ik, vox clamans in
deserto, sinds jaren reeds waarschuw: zij hebben niet geleerd, of konden blijkbaar
niet leren een idee planmatig, constructief te organiseren. Dat hun ideeën schamel
zijn, voor het grijpen liggen, is niet de reden tot mijn grief. Het idee op zichzelf heeft
geen betekenis en weinig belang, getuige honderden meesterstukken in de zeven
kunsten. De waarde van elk idee hangt uitsluitend af van de manier waarop het wordt
uitgewerkt en geldig gemaakt. Een auteur als Beethoven wist het zó aan te leggen
dat zijn banaalste ideeën (de hoofdthema's der Vijfde o.a.) nog overtuigen, meeslepen,
exalteren. Daar zit de kneep, en het wordt tijd dat de componisten zich hiervan
vergewissen. De planmatige organisatie van een idee (als in een roman, een drama,
een comedie, een gebouw, een redevoering) kost nadenken, beraadslaging, beleid,
en veel andere moeite. Maar men moet er dat voor over hebben wanneer men wil
interesseren. Het plan, de plattegrond, de grafische lijn ener compositie is alles, zou
ik zeggen wanneer ik te onderrichten had. Op gevaar van te overdrijven. Een
doelmatig beheer, een rendabele exploitatie van de gedachte. Geen onnutte divagaties,
geen van de hak op de tak, geen van de wal in de sloot, geen stagnatie, want daarmee
wordt ieder idee verlamd.
John Browning, die de tweede prijs kreeg, speelde te Amsterdam het Tweede
Concert van Brahms. Hij bezit een zeer deugdelijke techniek, doch in enkele
onderdelen is zij nog niet af. Hij moet b.v. nog leren het pedaal rationeel te gebruiken
en af te stemmen op de muzikale frase. Hij is ook nog niet gekomen tot een intuïtief
begrip van de muziek. Hij heeft ook nog te veel zorg nodig om de noten en hun
moeilijkheden te domineren, wat hem overigens niet altijd lukt. Hij kan een meester
worden, zonder twijfel, maar is het nog niet.
De overwinnaar Vladimir Askenazy, die te Scheveningen het Eerste Concert van
Liszt speelde, deed mij denken aan Chopin, toen hij twintig was. Hetzelfde profiel.
Dezelfde diepe, meditatieve blik in de ogen. Een geboren lyricus, en van de hoogste
rang. Een gepareld spel als het zijne heb ik sedert lang niet gehoord. Transparanter
en fonkelender, iriserender dan het puurste kristal. Lichter, luchtiger dan de
zaadpluisjes ener bloem. En naast die zefier, ook het geweld en de kracht van de
storm. Elk nootje in orde. Een artistiek inzicht dat hem vereenzelvigt met de muziek.
Een ongeloofbaar pianissimo, waarbij men de adem inhoudt. Een onwaarschijnlijk
raffinement van schakering over de hele dynamische scala. Daarbij de eenvoud, de
bescheidenheid, een soeverein gemak, en menselijke warmte.
Is het vreemd dat ik de bekwame dirigent Franz André en zijn befaamd orkest het
meest zou willen prijzen om hun begeleiding? Het instrumentale decor harmonieerde
volmaakt met de volmaaktheid van Askenazy.

Kroniek van het Festival
De instinctieve goedgezindheid die het Nederlands Kamerorkest vanaf zijn oprichting
gevonden heeft bij een talrijk publiek maar welke de kritiek zelden van harte heeft
kunnen ratificeren, is dit jaar eindelijk gerechtvaardigd en beloond door de leider en
zijn gezellen. Er kan nog wel een vleug ironie pinkelen in sommige ogen bij de
menigte cirkels die de rechterarm van Szymon Goldberg tekent wanneer hij dirigeert,
alsof hij een rad staat te draaien, en ook bij het vele vurige hoofdschudden dat hij
doet, alsof hij een heftig debat voert, maar vergeleken met vroeger kalmeerde zijn
temperament zich aanzienlijk en de sonore uitslag van zijn eigenaardige pantomime
was deze keer zeer positief, zeer waardeerbaar.
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Hij had de opvallende durf om op het eerste programma van de Mozart-cyclus die
het Holland Festival patroneert, drie werken te plaatsen, welke men pas onlangs
hoorde spelen door het Concertgebouworkest, de Serenata notturna, het viool-concert
in a (waar wij onvrijwillig zijn solo te toetsen kregen aan Heifetz) en de buitengemeen
hachelijke symfonie in g-mineur die wij kennen van twintig illustere dirigenten.
Objectief moet erkend worden dat het waagstuk niet uitviel in zijn nadeel. De tinten
van het solo-strijkkwartet, van de twee kleine orkesten en de pauken waren zeer
subtiel vereffend, omschaduwd, belicht in de Serenata. Over het viool-concert zweefde
een geest van koelte. Goldberg neemt dat een beetje demonstratief verzekerd als de
prestidigitateur die zijn toeren verricht, en dan lijkt het niet helemaal echt. Doch hij
koos ten minste een stilistisch betere en kortere cadens (d.i. de virtuoze tirade voor
de solist) dan die van Joachim, welke gespeeld werd door Heifetz. Ook in de symfonie
geraakte nergens de menselijke inhoud (mengsel van tragiek, melancholie, poëzie
en scherts) tot uitdrukking. Zij klonk nochtans perfect, en volstrekt niet dor, maar
haar egaalheid, haar gladheid, liet mij denken aan windstil water dat bevroren is tot
prachtig ijs. Het concert voor twee piano's in es, vertolkt door het echtpaar Helen en
Karl Ulrich Schnabel, leed een weinig door merkbare karakter-verschillen tussen de
beide protagonisten, wat zich vooral uitte in het kleur-contrast van hun toucher. De
ene neigt naar fleurigheid; de ander naar beklemtoond sentiment. Curieus als thesis
en antithesis. Ik kon er moeilijk aan wennen. Ik had ook nog het mirakel der supreme
feeëriekheid van Vladimir Askenazy in de oren. Het begeleidend orkest echter blonk
nogmaals uit door een precisie, fijnheid en evenwicht welke te danken waren aan
Goldberg.
Het enthousiasme ener zaal waar geen plaatsje overbleef, bruiste voortdurend en
uitbundig. Maar toch had het applaus een warmer timbre, een gepassioneerder accent
de dag daarna, toen het Tsjechisch Filharmonisch Orkest optrad (evenals de Belgen)
in een veel dunner bevolkte ruimte. Amsterdam te willen veroveren met de ‘Praagse
Symfonie’ van Mozart zou kunnen worden opgevat als een uitdaging, en dat is de
Tsjechen gelukt. Wat mij het meest hier verwonderde, en verrukte, was de absolute
unisono hunner violen, gepaard met een volmaakte lichtheid en losheid, alsof de
partijen gespeeld werden door één man. Ieder dirigent zal dit beschouwen als een
haast onbereikbaar ideaal. Later op de avond steeg nog mijn bewondering toen het
orkest voltallig op het podium verscheen voor de uitvoering der Drie Moravische
Dansfantasieën van Klement Slavicky. De Tsjechen kunnen zich de weelde
veroorloven van tien magnifieke contrabassen, die aan het fundament van de klank
een mooie, kernachtige soliditeit verlenen zonder de geringste zwaarheid of dikheid
te veroorzaken. De hobo's houden het exacte midden tussen scherp en ijl. De
klarinetten schalmeien niet te veel en juist genoeg. De fluiten, zoals dat hoort, roepen
de associatie op van water dat murmelt in een bassin. De hoorns, van een kleiner
type naar mij leek, zijn zeer mobiel, zeer doorzichtig. De fagotten landelijk, boers,
faunesk, zonder te overdrijven in het bizarre. Het koper ‘zilverig’, met een discreet,
expressief vibrato. Het spel zelf staat op internationaal peil, en soms erboven. Bij de
paukenist b.v. frappeerde mij de uiterste behendigheid om zeer korte, snelle tonen
onmiddellijk af te dempen, hetgeen de transparantheid van het geluid opmerkelijk
ten goede komt. Nog een ander luttel, maar gewichtig detail: de bekkens worden in
de laagte geslagen en dan omhoog geheven waardoor het blikkerige geneutraliseerd
wordt en enkel de gave naklank doordringt. Het gezamenlijke ritme is zeer elastisch,
steeds nauwkeurig, nooit hoekig of harkerig. Hun leider, Karl Ancerl, een
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onberispelijk vakman en artist, dirigeert volgens de oude, traditionele methode,
duidelijk, eenvoudig, zonder enige bluf of humbug. Kortom: prima in het geheel en
in elk onderdeel.
Ik had alle gelegenheid om het instrumentale apparaat te observeren, want
uitgezonderd de symfonie van Mozart bevatte hun programma niet veel zaaks. De
dansfantasieën van Slavicky zijn met brio georkestreerd, en zelfs briljant
gecomponeerd, maar zij gaan nergens uit boven de burgerlijke amusementsmuziek.
Met andere woorden: hun middelen zijn te rijk voor het doel, de inhoud is niet
geproportioneerd aan de vorm. Bij de symfonie van Dvorak betreurde ik het voor de
zoveelste maal dat deze uitstekende componist zich niet liever heeft laten beïnvloeden
door Liszt (die van het Slavische ras was), dan door Brahms. Alles in die symfonie,
ook de ‘Furiant’ is Duits-academisch ontworpen.
Bij het Symfonie-Oratorium ‘Saint Antoine’, door Sem Dresden in 1953
gecomponeerd voor de radio en dit jaar uitgevoerd in het kader van het Festival, is
het niet gemakkelijk een gezichtshoek te ontdekken die toenadering vergunt tot de
meest mogelijke waardering. Ten eerste omdat het libretto, getrokken uit La Tentation
de Saint Antoine van Flaubert, gelardeerd met verschillende latijnse citaten uit de
bijbel en de katholieke liturgie, wel beweging heeft doch elke handeling mist en
onafgebroken stagneert in gelijksoortige uitbeelding der zelfde elementaire contrasten,
die zich bepalen tot een simplistische tegenstelling van goed en kwaad. Ten tweede
omdat de auteur noch bij de muzikale schildering van het goede, noch bij de typering
van het kwade erin geslaagd is een voldoende gradering, een minimum differentiatie
en progressie te bewerkstelligen. Ten derde omdat de karakteristiek der ‘verzoekingen’
(diverse ketters, monsters, de zeven hoofdzonden, Simon de Tovenaar, Apollonius
van Thyane) zich beperkt tot eenslachtige, globale, tamelijk primitieve, te weinig
gevarieerde expediënten. Ten vierde omdat de uitvoering door het koor van De Stem
des Volks (dat bovendien Kodaly's Te Deum op zijn vork had) lang niet zo verzorgd
was als een paar weken te voren Lex van Delden's Vogel Vrijheid, maar hier en daar
ronduit gebrekkig. Wegens tijdnood was er blijkbaar te weinig gestudeerd.
Daarenboven spraken de recitanten (Elisabeth Lugt en Louis Combé) dikwijls
onverstaanbaar op een conventionele en eensluidende toon.
Toch ontmoette men in de religieuze passages van Saint Antoine, waar de drie
Deugden de geplaagde kluizenaar opbeuren, veel rijkelijk emotionerende muziek,
en in de duivelse gedeelten, waar de gedrochten zich roeren, een vaak drastisch kittig
muzikaal pointillisme. Wiebe Drayer kon weliswaar niet op tegen zijn exorbitante
rol en had dit tijdig moeten inzien. Anton Eldering leek mij een ietwat lauwe Dood
maar de stem was geschikt voor haar taak. Ter ere van het trio Annette de la Bije,
Mea Naberman en Annie Hermes, ter ere ook van het ‘klein koor’ mag Dresden een
stel kaarsen laten branden voor Sint Antonius (met het varken) als dat vandaag ten
minste nog ergens in een kerk te vinden is. De dikste kaars voor Annette de la Bije.
Zij werd de revelatie van dit seizoen. Na haar performance in Dresden's oratorium
durf ik haar gerust onze nieuwe Noordewier-Reddingius noemen. Het Utrechts Orkest
executeerde zijn lastige begeleiding zo goed als men onder abnormale omstandigheden
vergen mocht, en immer vaardig. Krelage dirigeerde uitstekend. Maar om een
betrouwbaar oordeel te vellen over het werk zelf zou men het moeten horen na een
degelijker voorbereiding, waarop het recht heeft. Zelfs het programma krioelde van
fouten.
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Er was niettemin weer een triomf, en insgelijks bij De liefde voor de drie appelsienen
(zo heten ze ook in het Russisch heb ik bemerkt) hoewel het stuk niet helemaal alles
gaf wat men zich ervan beloofd had. Want het feest waarmee deze sprookjesklucht
sluit, duurt te kort, en omdat de laatste twee bedrijven, na de doorlopend mousserende
eerste twee, een beetje slepen, had men de impressie van te eindigen met een sisser.
Daar mankeert de klap op de vuurpijl. Het zou iedereen plezier gedaan hebben
wanneer men dat aardige ballet uit de tweede akte even had zien terugkeren en dan
met nog grappiger maskers, en de danseres in een blauwe of groene tricot. Men had
de prins, die het lachen moest leren, ook nog wel even willen horen schateren, gelijk
vóór de pauze, wanneer hij omzichtig de rok optilt van de gestruikelde boze heks.
Zo fantaseerde elkeen zich dat, veronderstel ik. Maar verder ontbrak er niets aan de
joligheid van een opera, die enkel geschreven werd om mallig te zijn. Men keek
onophoudelijk geamuseerd naar dat kakelbonte, nieuwerwetse, hel-gekleurde, burleske
prentenboek van de decors en de aankleding, die geen jaartal hebben, geen oord van
herkomst, en desondanks een savoureuze stijl. Men luisterde met bewondering naar
de stemmen der vijftien solisten, en van het koor, enkelen een graadje mooier dan
de overigen, doch allen in hoge mate verdienstelijk. Men bedacht niet zonder
verbazing dat dit eminente Sloveense gezelschap, met een goed orkest en een
voortreffelijke dirigent (Bogo Leskovic) uit Ljubljana komt, een stad kleiner dan
Haarlem en Utrecht, daar jaarlijks tweehonderd opvoeringen geeft in een schouwburg
groter dan de onze, en dat Joegoslavië nog negen andere opera-gezelschappen telt.
Klaarblijkelijk een land om er een commissie heen te sturen die ons vertellen zal hoe
zij dat financieel, artistiek en met eigen krachten klaarspelen. Van de muziek, welke
Prokofjef componeerde bij dat buitenissig clowneske verzinsel van Gozzi, haakt zich
niet veel vast in het geheugen behalve de fameuze mars. Dat is geen bezwaar.
Dozijnen vernuftige trouvailles doen onmerkbaar hun werking en bevorderen de pret
die men heeft in het koddige geval.

In mineur en majeur
Op de Mozart-avonden van het Amadeus Kwartet, jonge Engelse immigranten die
bij ons veel vrienden en vereerders hebben, ging het zeer geanimeerd toe, maar de
stemming steeg niet tot een meer dan behaaglijke temperatuur, en wanneer een stuk
ten einde was, een andante, een menuet, een adagio of zo, ruiste door de zaal niet
het sluikse rumoer dat men hoort als een gehele menigte tezamen haar amoureuze
zucht loost na lange minuten van intiem geluk en genot.
Er werd levendig gemusiceerd, met de blijkbare bedoeling om het beste te geven
en geen verwachting te bedriegen, doch die hoogste beloning voor een opgaan in
Mozart, voor een vereenzelviging met zijn hemels epicurisch wezen bleef uit. Want
muziek maakt de aandacht scherpzinnig, en al gauw voelde men dat er achter de
bedrijvigheid van het gebaar een soort van ijver stak die wel natuurlijk was en ook
aansporend, opwekkend, maar zonder de drijfkracht van een opgekropte volheid
welke zich moet uitstorten. De toets wordt dan een tikje grof; in vlugge toonladders
valt een nootje weg; er komt hier en daar een onvrijwillige flageolet; een aantal
crescendo's sluiten niet helemaal aan bij de gemoedsbeweging welke zij voorstellen;
de sforzando's zijn een greintje te sterk of te stereotiep; de afwisseling tussen p en f
is te schematisch, zonder de nodige attentie, zonder égards; de sonoriteit soms een
ziertje te stroef, soms te mat of te mollig. En nog andere van zulke futiele defecten,
minieme graduaties. Het zijn inderdaad futiliteiten. Men negeert ze wanneer de trilling
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er is, de directe animale reflex op de muziek. Men merkt die geringe tekorten dan
niet eens op. Maar zolang men beneden de schreef blijft waar iemand begint te gloeien
alsof hij een ongekende likeur gedronken heeft, zolang telt ieder mankementje dubbel.
Men zoekt dan heul bij oude bewondering waaruit men aanvult wat ontbreekt. Toch
mist men iets. De begeerlijke, geheimzinnige, onbestuurbare aanraking welke het
enthousiasme doet opvlammen. Men houdt zichzelf aansprakelijk voor deze
verzwakking. Intuïtief begrijpt men dat kunstenaars die een jaar lang Mozart gespeeld
hebben het contact kunnen verliezen voor een wijl, en men applaudisseert alsof men
niets bespeurd heeft.
Bij het tweede concert van het Ned. Kamerorkest, dat gedirigeerd werd door Bertus
van Lier, was het fabelachtige verschijnsel dat muze heet, niet afwezig. Hij laat me
denken aan Mengelberg uit de goede periode. Ook Van Lier appuyeert de espressivo's,
en alleen reeds door geen enkel te verwaarlozen. De analogie tussen het inwendig
beeld dat beiden zich maken van een melodie en haar cadans zou nog duidelijker
zijn als Van Lier een minder grote dirigeerstok gebruikte. Hoezeer hun fysieke gestalte
moge contrasteren, er is een verre gelijkenis tussen hun lichamelijke, hun mimische
weergave van een gezang. Van Lier heeft nog dezelfde innigheid, op het kantje der
lichtelijk onderstreepte sensibiliteit welke men tegenwoordig verdwenen zou kunnen
wanen, en verouderd, maar die karakteristiek is voor de meesters van het Weense
klassicisme.
Het verwonderde mij af en toe zijn markering van het ritme in tegenspraak te
vinden met zijn theorie over het metrum, welke hij poneerde toen hij het boek schreef
‘Buiten de maatstreep’. Ik had de grondslag van zijn directie even modern willen
zien als de stellingen van zijn geschrift. Het is echter verklaarbaar dat hij met een
nieuw ensemble, vorig jaar opgericht, zijn ideeën nog niet heeft kunnen realiseren
met al haar consequenties. In totaal was zijn leiding niettemin zo nauwkeurig, zo
doeltreffend en zo van harte gemeend dat ik mij afvroeg welke hindernissen de
ontplooiing van een dergelijk talent kunnen hebben vertraagd en waarom ze niet
worden weggeruimd. Zijn solist Hans Henkemans overtrof zichzelf in twee concerten
van Mozart, geïnterpreteerd met de supreme gratie, de intieme feestelijkheid, de
luchtige of diepe poëzie, de onfeilbare techniek welke daar past. Beide vertolkers
schenen natuurlijkerwijze te harmoniëren. Op zulk een avond van klassieke helderheid
zouden de lichtkronen der zaal eigenlijk niet moeten worden gedempt. Die halve
schemer heeft mij altijd nadelig geleken, en meer dan ooit werd ik me hiervan bewust.
Alle muziek gebeurde vroeger (tot aan Wagner) in het volle licht. Zij moet daartegen
bestand zijn.
Te Leiden, in de welluidende Stadsgehoorzaal (moge deze Hollandse benaming
nimmer worden afgeschaft!) ontmoette ik voor de vierde maal tijdens deze lente een
recente compositie van Sem Dresden, zijn Sint Joris. Zij is niet zijn beste. De tekst,
door de musicus samengeregen ‘uit oude handboeken’ (welke?), die misschien de
naïeveteit wil nabootsen van middeleeuwse vertellers, vangt aan in het nuchterste,
holste prozaïsme van een dagblad-relaas, om te verzeilen in een opsomming van
eerbewijzen, grotesk genoeg om het vermoeden te wekken dat de hele opzet bedoeld
is als een mystificatie. Het kon niet anders of bij een zo dubbelzinnig uitgangspunt
moest de muzikale substantie der compositie zakken tot een peil van bijna nul. De
gezongen koren en solo's klinken onberispelijk, er zijn geslaagde instrumentale
effecten, doch een en ander speelt zich af in een vacuum waar men tevergeefs zoekt
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naar een spoor van vermeldingswaardige gedachte of gewaarwording. Het baat daar
niet veel om te vernemen dat ‘te Ridderkerk Sint Joris in het gemeentewapen staat
en dat te Antwerpen in het jaar 1893 aan de Groote Markt een ruiterstandbeeld van
hem onthuld werd.’
Men had tenminste de schadeloosstelling in dit desillusionerende werk te luisteren
naar Ton Lutz, de declamator die op dit ogenblik het duidelijkst, het eenvoudigst en
het meest zangerig onze Nederlandse taal spreekt. Ook de harmonieuze, robuuste
klank van het Leidse Toonkunstkoor, onder zorgzame en geestkrachtige aanvoering
van Iskar Aribo, de mooie stemmen der solisten: David Hollestelle, Annette de la
Bije, Mea Naberman, en twee andere curiositeiten van het programma compenseerden
de deceptie met een vergoeding welke ik in dankbaarheid herdenk. De eerste dezer
curiositeiten was Psalm 129 van de zeer vroeg gestorven (20 jaar) geniaal begaafde
Lili Boulanger (zuster van Nadia) wier bezielde en brandende hartstocht nog
onverzwakt in de noten voortleeft. De tweede was La damoiselle élue, jeugd-werk
van Debussy. De zwijmelende tekst van Dante-Gabriel Rossetti veroorzaakt tegenzin,
maar de muziek behield een verlokkend timbre dat de afkeer overwint.
Omdat een sterveling, tenzij hij behoort tot de mythologische klasse der drakendoders
en wonderdoeners als Sint Joris, niet op twee plaatsen tegelijk kan zijn, heb ik
Bruckners Vijfde Symphonie, gedirigeerd door Van Otterloo te Scheveningen,
Diepenbrocks Rembrandt-Ode en Mahlers Zevende, te Rotterdam vertolkt door
Flipse, drie zeldzame meesterstukken, moeten ontberen. Als de balans gemaakt wordt
van het artistieke credit zullen zij ongetwijfeld opwegen tegen de drie stukken welke
Antal Dorati uitzocht voor het eerste optreden van het Concertgebouworkest in dit
Festival.
Dorati is een even bekwaam als behendig dirigent voor wie de muziek zich bepaalt
tot een zuiver fysieke aangelegenheid. Hij stimuleert, hij exciteert zijn spelers en
zijn hoorders ongeveer naar de trant der contorsionistische jazzbandleiders, en met
zeer waardeerbare resultaten. Wanneer hij zich beweegt in de regionen van het
profane, van het primaire is daartegen geen bezwaar. Toch verdraagt Smetana's
Vysehrad (in de stijl van Walter Scott en Ossian) die overladen opschik niet. Haar
argeloos lyrisme wordt opgeblazen hoogdravendheid. Ook ‘De pauw is opgevlogen’
van Kodály, buitengewoon knappe variaties op een Hongaars volkslied maar zonder
diepgang, is niet gediend van zoveel smuk. Door de grootscheepsheid wordt hij
kinderachtig en bombastisch. Alleen ‘Hertog Blauwbaards Burcht’ van Bartok
tolereert een overladen optooisel. Het stuk is ervoor geschreven, louter illustratief
en magistraal georkestreerd. Hoewel het ruim een half uur duurt, blijft er geen noot
van hangen in het geheugen. Hoogstens een geluid. Men heeft niets aan al dat
instrumentale technicolor. Het laat steenkoud en verbluft niemand nog. Maar bij
sommige formidabele fortissimo's (met vol orgel) heeft mij de onovertrefbare
akoestiek weer verrukt van het Concertgebouw. Jammer dat het geheim daarvan niet
is uit te vorsen en te vatten in een recept! Ik bewonderde eveneens een fenomenale
bas, Mihály Székely. Heel zijn borstkas werkt als een onmetelijke resonator en met
tonen van de edelste klokkenspijs. Hij was een ideale Blauwbaard en hield stand
tegenover het volumineuze orkest. Zijn partner Klara Palankay, de vrouw voor wie
hij de zeven deuren opent, tornde moeilijker op tegen het overdreven geschal, doch
haar mezzo-sopraan is van de bovenste rang.
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Het programma van dit Festival heeft ons ook in kennis gebracht met de pogingen,
die sinds enige tijd worden beproefd door de Fransen om het genre opera dat reeds
vijftig jaar op sterven ligt te redden. En bekeken onder deze gezichtshoek is de
opvoering van Sampiero Corso weliswaar een bittere teleurstelling doch geen fout.
In het manifest dat de componist Henri Tomasi gepubliceerd heeft bij de creatie van
zijn muziek-drama te Bordeaux, slechts twee maanden geleden, wordt een volledige
en zeer exacte diagnose gegeven van de kwalen waaraan de opera lijdt, die de kwalen
zijn der gehele moderne muziek, en ik zou geen seconde aarzelen om alle termen te
onderschrijven welke hij bezigde als consulent. Ik ben het op elk punt roerend met
hem eens. Omdat Tomasi reeds menigmaal bewijzen leverde van een vakmanschap
waaraan niets ontbreekt, heeft zijn mislukking, die compleet is, mij des te meer
verbaasd.
Maar dat hijzelf de oorzaken van het fiasco niet bemerkt heeft, verbaast mij nog
erger. Zij zijn drieledig. Ten eerste is zijn libretto een gebrekkig prul. Het onderwerp
kan in een enkele zin worden geresumeerd: Een Corsicaans verzetsman uit de tijd
van Henri II (1547-1559) heeft een vrouw die zich laat overhalen door de tegenpartij,
waarna hij haar wurgt en zelf lijdelijk sneuvelt. Het geval is behandeld als een
folkloristisch tableau vivant. Zonder een aasje psychologie. En hier schuilt de tweede
oorzaak van Tomasi's échec. Waar geen psychologie is, kan geen psychologische
werking ontstaan. Men mag dit voor een axioma houden, voor een onomstotelijke
waarheid, voor een wet waaraan niemand ontsnapt. De derde oorzaak echter is de
fnuikendste. Tomasi heeft populair willen zijn en daarom alle expressies gecopieerd,
welke in de vorige eeuw ruimschoots werden uitgebuit. Men bespeurt in Sampiero
Corso nergens een accent dat men niet reeds elders gehoord heeft. Dit is een verkeerde
methode. Ondanks een enorme vaardigheid bereikt men zo een gevolg dat neerkomt
op nul komma nul.
Een oordeel over de opvoering heeft onder dergelijke omstandigheden geen zin
want de intrinsieke inferioriteit ener schijnbaar effectvolle muziek slaat onvermijdelijk
terug op ieder der medewerkers, zelfs op de componist die dirigeert, zelfs op de
mensen die luisteren. Door een stuk, geconstrueerd op zulke dode beginselen, wordt
alles slecht, middelmatig en onbeduidend. Het is echter mogelijk dat Tomasi (of een
ander) lering trekt uit deze les. Zij kost geld. De gemeenschap moet er dat voor over
hebben.
Met dezelfde vrijgevigheid vergunden wij de Italianen der Milanese Scala om hier
de generale repetities te houden hunner nieuwe montering van Verdi's Falstaff. En
hoewel alles nog niet klopte (vooral niet in de grandioze finale) kunnen wij met
satisfactie terugzien op hun triomf. Zij hebben ons een feest gegeven, een echt feest,
waar de muziek, het beste van alle opvrolijkende kruiden en versterkende middelen,
fungeerde als champagne, als een afroditische nectar.
Waarom? Omdat de Italianen de juiste conceptie hebben herontdekt van de titelrol.
Falstaff, magnifiek gespeeld en gezongen door Fernando Corena, is deze keer niet
ridicuul, doch amusant en komiek. Zij hebben de juiste dosering hervonden van de
lyriek en de scherts tussen welke de muziek van Verdi voortdurend schommelt. Zij
hebben die lyriek hersteld in haar volle betekenis. Falstaff heeft zijn menselijke
inhoud herkregen. Zijn dolle verliefdheid is gemeend. Men kan ermee sympathiseren.
En de vrolijkheid om zijn gekke wederwaardigheden vermindert daardoor niet.
Integendeel. Zij vermeerdert. Want men kan slechts goed lachen wanneer men van
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iets houdt, en deze elementaire wijsheid hebben de Italianen zo uitstekend begrepen
dat zij ermee betoveren, van het begin tot aan het eind.

Slot van het Festival
Tot de nieuwigheden die het Holland Festival 1956 te examineren gaf, behoren ook
de elektronische en de concrete muziek. Zij verscheen op het ‘internationaal
experimenteel programma’ van Het Nederlands Ballet in drie partituren. De eerste
was van Henk Badings, de andere van Gunnar Berg, een Deen, de derde van Pierre
Henry, een Fransman.
Ofschoon het scenario en zijn realisering door middel van dans, kostuums, decor
en belichting, alleen reeds wijl ze er zijn, ter zake doen, ten goede of ten kwade, bij
de gewaarwording van illustrerende muziek, wil ik mij uitsluitend houden aan een
onderzoek naar de aard van het symfonische element der vertoning. Mijn doel is
enkel om objectieve beginselen te verschaffen voor het maken van een idee over de
muzikale techniek welke hier wordt gebruikt.
Zowel het elektronische als het concrete compositie-systeem steunt gedeeltelijk
op de onomatopee, de geluidsnabootsing in de meest onbegrensde zin, die zonder
twijfel even oud is als de vroegste mens, gedeeltelijk op het ritme, dat stellig uit niet
minder verre tijdperken dateert en waardoor volgens sommige denkers de dingen
zelfs ontstonden. Men zou zich kunnen verbeelden dat met behulp van zeer vernuftige
moderne apparaten een klank, een rumoer, een gerucht kunnen worden voortgebracht,
welke wij nog niet kennen, en die dus een schepping van de mens zouden zijn, een
schepping in de strikste betekenis van dit woord, zodat de term onomatopee daarbij
dan niet meer zou passen. Maar tot nu toe is zulks niet het geval. Op mijn eigen
bevindingen afgaand geloof ik dat niemand in het ballet Kaïn van Badings of in Le
cercle van Henry akoestische fenomenen heeft opgemerkt welke nog nimmer werden
waargenomen, en die niet automatisch zeer sterke, zeer duidelijke gelijkenissen
opriepen in zijn geheugen. Zo hoort men uit een onbepaalbare hoek van de coulissen,
die mij steeds dezelfde scheen, het typische sissen van iemand die een dier ophitst
(ksss), het blazen van een reusachtige poes die dreigt (swjieiesss), lange snel
omhoogfladderende slierten van slobberend en klokkend gorgelen ener grote karaf
die men leeggiet of vult met water, een gieren van remmen, een zwiepen of suizelen
van takken in de wind, een schuren, een gekraak, geknars, gebons, geloei, geblaf,
gemiauw, geklots, geknal, gefluit, gekletter, geknetter, een locomotief die stoom
uitlaat, het bolle bibberen met de lippen van iemand die een geweldige afschuw of
angst wil uitdrukken, kortom een heel repertoire van klanken welke men zonder
moeite direct kan thuisbrengen onder een rubriek. Meestal manipuleert de componist
zijn sonoriteiten op de klassieke manier met eindeloze herhalingen in den treure;
soms bezigt hij ze als leid-motieven in de trant van Wagner. Daardoor echter worden
ze niet interessanter, niet pakkender (men went aan niets zo gauw als aan een herkend
gerucht, vooral wanneer men weet dat het mechanisch geproduceerd wordt) en het
duurt niet lang of men acht de hele opzet nogal primitief en infantiel, niet eens geschikt
om hangerige kinderen op een regendag vijf minuten te verstrooien.
Het ligt voor de hand dat ik me de vraag heb gesteld of een compositie, vervaardigd
van louter onomatopeeën, en als spannende ontspanning ongeveer gelijkwaardig met
een traditioneel muziekstuk, gerekend kan worden tot de mogelijkheden. Redelijk
beschouwd schijnt de onderneming mij niet ondoenbaar, want bij ervaring weet ik
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dat er een onbeperkt aantal soorten lawaai, gedruis en gesuis bestaat die mij in een
toestand verplaatsen welke van de musische gezindheid geenszins verschilt. Maar
wie deze rauwe grondstoffen zou willen benutten in hun natuurlijke gesteltenis, als
getrouwe copie gelijk de schilder een boom copieert, moet minstens evenveel fantasie,
inventie, innerlijke drift en schrandere kijk op rangschikking bezitten als de gewone
componist die zijn impressies transformeert in de twaalf tonen der gamma.
De elektronische en de concrete muziek zullen een niet geringer hoedanigheid van
talent of genie vereisen dan de ouderwetse, waarschijnlijk zelfs meer, en tot dusverre
ontmoette ik van deze nieuwe kunst nog geen vertegenwoordiger wiens intellect
boven het alledaagse uitreikt. Het ergst ontrust mij in hun uitingen dat zij bij een
tweede horen reeds verbleken en hun effect verliezen. De oorzaak van die spoedige
slijtage is vermoedelijk te wijten aan de onveranderlijke stabilisatie hunner
mededeling, hunner berichtgeving. Een gefixeerd en voorzienbaar rumoer wordt
weldra genegeerd door de zenuwen, welke zich bij mens en dier zeer vlug
accommoderen.
Wat daarentegen een muziek vermag die slechts gebruik maakt van het ritme, bewijzen
de Hindoes en tal van zogenaamde primitieve volken. Naast de rudimentaire
opvattingen onzer doorluchtigste componisten betreffende de metriek, tonen de
gekleurde rassen een superioriteit en voorsprong in de kunst der ritmische combinaties
welke ons zou kunnen dienen als vruchtbaar voorbeeld. Ik meen daarom dat er in
het ballet van Gunnar Berg, enkel geschreven voor slag-instrumenten, wel toekomst
steekt.
Ik durf echter geen oordeel formuleren over zijn werk zoals het gerealiseerd werd
door leerlingen van het Haagse Conservatorium. Want de verwezenlijking van zijn
pogen leek mij dusdanig te contrasteren met zijn merkbaar streven naar een
verwijding, verfijning en verdieping van het ritme, dat ik moeilijk anders kan
veronderstellen dan dat zijn partituur deerlijk gesimplifieerd en gehavend is voor het
gemak der uitvoerders, die er weinig van overlieten behalve een bijna ongeorganiseerd
geklingel, gebel, gelui, gerinkel op de nauwelijks gevarieerde grondklank van een
trom. Het scheen me niet aannemelijk dat een kritisch en helder brein zo weinig
constructief, zo onoverlegd, zo schematisch arbeidt. Tenzij ik mij vergis, heeft zijn
werk recht op rehabilitatie. Het initiatief van Berg heeft goede kanten. De reden
immers waarom wij niet ontsnappen aan de ‘klassieke’ dans ligt voornamelijk in de
beperktheid der Europese ritmiek.
Een tweede nieuwigheid was het openbaar debuut van Bernard Haitink in het Gebouw
voor Kunsten en Wetenschappen te 's-Gravenhage als dirigent van het Radio
Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor van de Nederlandse Radio-Unie.
Haitink, geboren in 1929 te Amsterdam, is de trap naar het generaalschap
opgevlogen met drie, vier treden tegelijk, hetgeen getuigt van geluk,
ondernemingsgeest en sportiviteit. Hij dirigeerde de Alceste-ouverture van Gluck
(een greintje nadrukkelijk), het buitensporig academische, armbloedige Requiem
van Cherubini (zeer fiks, zeer autoritair, alsof hij het vak al twintig jaar uitoefent),
het Pianoconcert van Ravel met Nicole Henriot aan het klavier (een tikje slordig en
flodderig, misschien gehandicapt door de soliste die dat eigendunkelijk afraffelt in
haar sleur) en La Mer van Debussy, zeer verdienstelijk in de twee eerste delen,
zwakker in het laatste, welks grote architectonische verhoudingen hij nog niet scheen
te kunnen omvatten en beheersen. Technisch was alles in orde, uitgezonderd het
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Concert van Ravel. De klank-kwaliteit van het Omroepkoor, vergeleken bij enkele
jaren geleden, ging achteruit, maar deze regressie hoeft niet ten laste gelegd te worden
aan de dirigent.
Het orkest, groep voor groep beschouwd, is zeer bekwaam, doch mist
persoonlijkheid. Het coloriet is een beetje bleek, de mentaliteit een beetje neutraal,
op het conventionele af, als iemand die zelden buitenshuis komt en in de open lucht.
Wat Haitink zelf eigenlijk in zijn mars heeft, kan na de vertolking van enkele
zorgvuldig ingestudeerde proefstukken niet worden gedecideerd. Ik durf het niet
eens te gissen. Ogenschijnlijk is hij volleerd, hetgeen mij, gezien zijn jonge leeftijd,
bijna benauwt. Zijn enorme zelfverzekerdheid, die eer een soort van laatdunkendheid
verraadt dan meditatie en bezinning, noopt mij tot wantrouwen. Zijn gesticulatie
staat reeds vast. De trekken van zijn aangezicht imiteren te dikwijls het masker van
de verbolgen, norse Beethoven. Hij zal zich daarvoor moeten wachten omdat deze
gemoedssuggestie past bij weinig muziek, zelfs niet bij die van Beethoven. Ik
bespeurde achter de uiterlijke zeer waakse bedrijvigheid geen waarlijke, geen
psychische vibratie. Voor het overige heeft Bernard Haitink alle eigenschappen van
een leider, een chef en het zal mij benieuwen hoe hij zich ontwikkelt.
Het Holland Festival wordt over het algemeen niet geënscèneerd om te eindigen met
fanfares, hetgeen ieder, geloof ik, mag betreuren, want liefst neemt men afscheid in
een stemming van voldane vreugde. Te Amsterdam werd het slotconcert gedirigeerd
door Henri Tomasi, aan het hoofd van het Residentie-Orkest. Waarschijnlijk gebukt
onder het fiasco van Sampiero Corso, nam hij de Tweede Symfonie van Saint-Saëns
zwaarder, trager, logger dan deze compositie vraagt en verdraagt. Uit een romantische
liederen-cyclus van Benjamin Britten sproeide geen enkel vonkje. Piet Schijf speelde
de uitgebreide hoorn-solo zeer kundig, en zoals gewoonlijk klonk de tenor van Pears
zeer fraai, doch menigmaal werd hij verzwolgen door de strijkers, en het werk zelf
behelst niets wat zich in de herinnering grift. De Vierde Symfonie van Honegger is
een zeer gedegen, respectabel produkt, met een paar treffende passages, maar voor
de rest te schools bewerkstelligd, te omvangrijk voor een inhoud, die doolt en zwerft
zonder lijn en waar een tekort aan muzikale substantie onophoudelijk de deelneming
verhindert. De Rapsodie espagnole was ongenoegzaam voorbereid en deed mij
twijfelen aan Tomasi's talent als dirigent. Een avond welke men vergeet zodra hij
voorbij is. Het speet mij echt. Voor de mensen die liever hun hart vervuld hebben,
voor het orkest dat gaarne wedijvert met het Amsterdamse, voor het Festival dat ik
had willen zien sluiten gelijk het begon, in een opgetogenheid welke men bewaart
als aandenken.
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